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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 15 grudnia 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
OOorniii Śllsiie dla oOrrObw Jaryy LuOnbwy Roocissawicey Uraz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w 
OOornikach Śląskich uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla gminy OOorniki Śląskie dla oOręOów 
Jary, LuOnów, Rościsławice, Uraz. 

§ 2 

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

plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa § 1 uchwały, 

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

3) rysuniach planu – należy przez to rozumieć gra-
ficzne zapisy planu, Oędące załącznikami gra-
ficznymi od nr 1–4 do uchwały Rady Miejskiej 
w OOornikach Śląskich, przedstawionymi na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali: 
1. 1:2000 oOręO Rościsławice, 
2. 1:2000 oOręO Jary, 
3. 1:2000 oOręO LuOnów, 
4. 1:2000 oOręO Uraz 

a) 1:2000 wieś Niziny, 
O) 1:2000 wieś Uraz, 
c) 1:2000 wieś Raków. 

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

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć działalność wyznaczoną do lo-
kalizacji w danym terenie, które w ramach reali-
zacji planu winno stać się dominującą formą 
wykorzystania terenu; wprowadzenie innych niż 
podstawowa funkcji jest dopuszczalne wyłącz-
nie pod warunkiem spełnienia ustalen szczegó-
łowych uchwały, 

6) przeznaczeniu uzupesniajlcym terenu – należy 
przez to rozumieć działalność inną niż podsta-
wowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym te-
renie przy spełnieniu dodatkowych warunków, 
oraz wcześniejszej luO równoczesnej realizacji 
przeznaczenia podstawowego, 

7) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to 
rozumieć  sposoOy  zagospodarowania  terenów 

i oOiektów, do czasu realizacji podstawowej luO 
dopuszczalnej funkcji określonej w planie, 

  8) liniach zaOudowy oOowilzujlcych – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczone na rysun-
kach planu, określające usytuowanie podsta-
wowej Oryły Oudynku; linie te przekroczyć mo-
gą wysunięte zadaszenia, przedsionki wejścio-
we, Oalkony i wykusze, 

  9) liniach zaOudowy nieprzeiraczalnych – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczone na rysun-
kach planu, których żaden element zaOudowy 
nie może przekroczyć, 

10) ussugach puOlicznych – należy przez to rozu-
mieć usługi: 
a) oświaty, 
O) zdrowia i opieki społecznej, 
c) rekreacji i wypoczynku, 
d) społeczno-kulturalne, 
e) administracji puOlicznej, 
f) siedziOy organizacji społeczno-politycznych 

i religijnych,  
11) ussugach – należy przez to rozumieć usługi:  

a) handlu detalicznego, 
O) gastronomii, 
c) rzemiosła nieuciążliwego związanego z kon-

sumpcją indywidualną i naprawą sprzętu 
gospodarstwa domowego, 

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

12) ussugach innych – należy przez to rozumieć: 
a) policję, 
O) straż pożarną, 

13) ialenicowym uisadzie zaOudowy – należy przez 
to rozumieć Oudynek luO zespół Oudynków 
o dachach dwuspadowych, których kalenica 
jest równoległa do oOowiązującej luO nieprze-
kraczalnej linii zaOudowy, a w przypadku zaOu-
dowy o niewyznaczonej planem linii zaOudowy, 
do osi najOliższej drogi przy której zlokalizowa-
ny jest Oudynek, 

14) tereny rehaOilitacji istniejlcej zaOudowy – nale-
ży przez to rozumieć tereny o suOstandardo-
wych warunkach zamieszkania, pracy i korzy-
stania z usług, wynikających ze złego stanu 
technicznego zaOudowy, zOyt dużej gęstości 
zaOudowy, zagrożenia Oezpieczenstwa i Ora-
ków w infrastrukturze technicznej przeznaczo-
nych do poprawy luO kreacji walorów este-
tycznych, funkcjonalnych i technicznych, 
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15) tereny zdegradowane – należy przez to rozu-
mieć tereny i oOiekty które nie posiadają cha-
rakteru regionalnego i swoją formą architekto-
niczną i wielkością kuOatury kolidują z terenami 
sąsiednimi. 

16) zaiazie zaOudowy – należy przez to rozumieć 
zakaz lokalizacji wszelkich oOiektów kuOaturo-
wych, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku) o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami). 

§ 3 

1. Rysunki planu w skali 1:2000, Oędące odpowiednio 
załącznikami graficznymi nr 1–4 do uchwały za-
łącznik nr 5 rozstrzygnięcie dotyczące sposoOu roz-
patrzenia uwag do projektu planu oraz załącznik 
nr 6 – rozstrzygnięcie o sposoOie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadan własnych gminy, 
są integralną częścią planu. 

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

cych tereny o różnych funkcjach luO zasadach 
zagospodarowania, 

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

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

  4) granic i zasad zagospodarowania terenu luO 
oOiektów podlegających ochronie, 

  5) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
w tym zakaz zaOudowy, wynikające z potrzeO 
ochrony środowiska, przyrodniczego, kulturo-
wego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospoda-
rowania zasoOami przyrody oraz ochrony grun-
tów rolnych i leśnych, 

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

  7) lokalnych warunków, zasad i standardów 
kształtowania zaOudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu, w tym również linii zaOudowy i ga-
Oarytów oOiektów, a także maksymalnych 
i minimalnych wskaźników intensywności za-
Oudowy, 

  8) zasad i warunków podziału terenów na działki 
Oudowlane, 

  9) tymczasowych sposoOów zagospodarowania, 
urządzenia oraz użytkowania terenu, 

10) granic oOszarów zorganizowanej działalności 
inwestycyjnej, 

11) granic oOszarów rehaOilitacji istniejącej zaOu-
dowy i infrastruktury technicznej i przekształ-
cen oOszarów zdegradowanych, 

3. OOowilzujlcymi ustaleniami planu sl nastrpujlce 
oznaczenia graficzne rysunibw planbw: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu luO różnych zasadach zagospodarowania, 
2) symOole określające przeznaczenie terenów: 

MN, MU, RM, RU, US, UM, UM, U, ,L, ,P, ,D, 
R, ,I, WS, W, E, G, O, MDG, MD,, MDL, 

  3) oOowiązujące linie zaOudowy, 
  4) nieprzekraczalne linie zaOudowy, 
  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 głównego zOiornika wód podziemnych 

nr 303- „Pradolina Barycz- Głogów (E)”, 
10) oOiekty wpisane do rejestru zaOytków oraz inne 

oOiekty i oOszary oOjęte ochroną konserwator-
ską, których szczegółowe zasady ochrony 
określono w § 9, 

11) granice udokumentowanych złóż surowców 
mineralnych i terenów górniczych. 

4. Ustaleniami planu są również oznaczenia układu 
komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne elementy ry-
sunku planu, służące realizacji ustalen niniejszej 
uchwały. 

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

§ 4 

Ogblne zasady isztastowania zaOudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

Na całym oOszarze oOjętym planem oOowiązują nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) kształtowanie zaOudowy winno uwzględniać istnie-

jące walory krajoOrazowe oraz skalę, formę, detal 
architektoniczny i materiały charakterystyczne dla 
regionalnego Oudownictwa, 

2) zaleca się aOy realizacja nowej zaOudowy Oyła pro-
wadzona poza terenami podmokłymi i zalewowymi 
określonymi na rysunku planu, 

3) zaOudowa istniejąca o przeznaczeniu innym niż 
ustalone przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne 
ustala się jako tymczasową; dla zaOudowy istnieją-
cej o charakterze tymczasowym dopuszcza się re-
monty Oudynków Oez możliwości rozOudowy, 

4) dopuszcza się dokonywania nowych podziałów 
geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia dostępu 
do drogi puOlicznej dla podzielonych nieruchomości 
oraz spełnienia warunków jakim powinny odpowia-
dać Oudynki i ich usytuowanie, 

5) dla terenbw rehaOilitacji istniejlcej zaOudowy ustala 
się wymóg poprawy i uporządkowania wartości es-
tetycznych, funkcjonalnych i technicznych poprzez: 
a) remonty istniejących oOiektów, 
O) organizacje układu komunikacyjnego, 
c) wprowadzenie zieleni o walorach estetycznych 

i izolacyjnych, 
d) dostosowanie parametrów zaOudowy i zagospo-

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

6) dla terenbw zdegradowanych ustala się następują-
ce zasady przekształcen: 
a) rozOicie Oryły oOiektów, znacznie większych niż 

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

O) dla oOiektów z dachami płaskimi, które nie speł-
niają wymogów planu, ustala się wymóg zmiany 
formy dachu na wielospadowy, 
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c) ustala się wprowadzenie zieleni wysokiej, przy-
słaniającej tereny zdegradowane. 

§ 5 

A. PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAAOSPO-
DAROWANIA TERENÓW: 

1. RRO/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
oOssugi produicji w gospodarstwach ryOaciich 
1) ,aOrania się lokalizowania w granicach działek 

oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska 

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zaOudowy i urządzania terenu 

3) wysokość modernizowanej luO nowo realizowa-
nej zaOudowy nie może przekroczyć 3 m licząc 
od poziomu terenu do okapu dachu,  

4) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 5j 
powierzchni działek,  

2. W/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urzldzeń zaopatrzenia w wodr, ujęć wodnych, 
1) dopuszcza się wyłącznie lokalizację oOiektów 

i urządzen związanych z eksploatacją ujęcia wód 
dla celów komunalnych, 

2) oOowiązuje Oezwzględny zakaz wprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków go gruntu i wód po-
wierzchniowych, 

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

3. A/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny urzl-
dzeń gazownictwa – stacje redukcyjne gazu i węzły 
gazownicze na działkach wydzielonych – użytko-
wanie  zgodnie z przepisami szczególnymi. 
1) Dla przeOiegu sieci określa się strefę ochronną 

określoną na rysunku planu, licząc od ścianki 
gazociągu, prowadzoną na podstawie następu-
jących wymogów: 

2) w granicach strefy ochronnej sieci gazowej wy-
sokiego ciśnienia, określonej na rysunku planu, 
zarządca sieci jest uprawniony do zapoOiegania 
działalności mogącej mieć negatywny wpływ na 
jej trwałość i prawidłową eksploatację, 

3) ustala się oOowiązek uzgodnienia z zarządcą sie-
ci lokalizację oOiektów wzdłuż strefy przed wy-
daniem pozwolenia na Oudowę, 

4) zasady zagospodarowania dla strefy ochronnej: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zaOudowy, 
O) oOowiązek zapewnienia swoOodnego dojazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swo-
Oodnego przemieszczania się wzdłuż gazocią-
gu, 

c) dopuszcza się prowadzenie sieci podziemne-
go uzOrojenia technicznego po uzgodnieniu 
ich przeOiegu 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 działalności mogącej za-
grozić trwałości gazociągu podczas eksplo-
atacji. 

4. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wbd 
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przeOudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzen wodnych pod warun-
kiem ich zgodności z oOowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zOiorników 
retencyjnych ich rekreacyjne użytkowanie pod 
warunkiem niezakłócania ich właściwego funk-
cjonowania, 

3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 

5. E/(1-10) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urzldzeń eleitroenergetycznych – stacje transfor-
matorowe na działkach wydzielonych – użytkowa-
nie  zgodnie z przepisami szczególnymi. 

6. ZL/(1-35) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
lasbw, 
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. 

7. R/(1 - 69) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
rolnicze – uprawy polowe, 
1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich oOiektów 

kuOaturowych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, masztów telekomunikacyj-
nych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z oOowią-
zującymi przepisami szczególnymi, z wyłącze-
niem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symOolami: R/ 13, R/ 14, R/ 15, R/ 17, R/ 19, 
R/ 51, R/ 18, R/ 16 oraz R(56-67), 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych) 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóło-
wych z wyłączeniem terenów oznaczonych na 
rysunku planu symOolami: R/13, R/14, R/15, 
R/16, R/17, R/18, R/19, R/51 oraz ze względu 
na rezerwę terenu pod Oudowę oOwodnicy 
R(56-67), 

5) Utrzymuje się istniejące tereny zaOudowy zagro-
dowej z możliwością przeOudowy i remontów, 
oraz dopuszcza się Oudowę Oudynków gospo-
darczych (w oOręOie posesji). W przypadku Ro-
ścisławic z wyłączeniem terenów rolnych poło-
żonych po stronie południowej, ze względu na 
ekspozycję historyczną części wsi, oznaczone na 
rysunku planu symOolami R/ 13, R/ 14, R/ 15, 
R/ 17, R/ 19, R/ 51, R/ 18, R/ 16 oraz ze 
względu na rezerwę terenu pod Oudowę oOwod-
nicy R(56-67), 

6) Dopuszcza się przeznaczenie całości terenów 
pod uprawy sadownicze, 
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  7) W Oezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych 
dopuszcza się utworzenie stawów wodnych 
z produkcją ryOną o pow. lustra wody nieprze-
kraczającej 0,2ha. z wyłączeniem terenów 
oznaczonych  na  rysunku  planu  symOolami: 
R/ 13,  R/ 14,  R/ 15,  R/ 17,  R/ 19,  R/ 51,  
R/ 18, R/ 16 oraz ze względu na rezerwę tere-
nu pod Oudowę oOwodnicy R(56-67), 

  8) Dla sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 350 
PN 6.3 MPa przeOiegającej przez tereny rolni-
cze, ustala się strefę ochronną od sieci gazo-
wej o szerokości 35 m po oOu stronach gazo-
ciągu, licząc od osi gazociągu, 
a) oOowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 3, 

  9) Dla sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 200 
PN 6.3 MPa i DN 300 PN 6.3 MPa, przeOiega-
jącej przez tereny rolnicze, ustala się strefę 
ochronną od sieci gazowej o szerokości 20 m 
po oOu stronach gazociągu, licząc od osi gazo-
ciągu,  
O) oOowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 3, 

10) R/(56 - 60) – ustala się rezerwę terenu pod 
Oudowę oOwodnicy wsi Roocissawice w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 340, 
Rezerwa nie pełni funkcji oOsługi terenów przy-
ległych, 

11) R/(61 - 67) – ustala się rezerwę terenu pod 
Oudowę oOwodnicy wsi Uraz w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 341. 
Rezerwa nie pełni funkcji oOsługi terenów przy-
ległych, 

12) R/69 - dopuszcza się przeznaczenie całości te-
renu pod zalesienie. 

B. SZCZEAÓŁOWE PRZEZNACZENIE TERENÓW 

I. OOrrO Roocissawice: 
1. MN/1(1-23) – przeznaczenie podstawowe – zaOu-

dowa mieszianiowa jednorodzinna wolno stojąca 
luO Oliźniacza, o niskiej intensywności zaOudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkan w Oudynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wOudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zielen urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i Oudynki gospodarcze wolno stojące nie prze-
kraczających 25j powierzchni użytkowej zaOu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów oOjętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
oOowiązują ustalenia z § 9, 

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

4) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) dopuszcza się lokalizację małych zOiorników 
wodnych – oczka wodne, stawy o powierzchni 
lustra wody do 200 m2. 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej 
niż 12 m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną, cementową w kolorze ceglastym, 
Orązowym luO innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodoOnej z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symOolami, 
MNU/(1-4) MN/1/(3), MN/1 (7-16), MN/1(18-
23), 

O) Oryłą Oudynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zaOudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych,  

c) ustala się jako oOowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych Oudynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe) z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
Oolami, MN/1/(3), MN/1 (7-16), MN/1(18-
23), MNU/(1-4), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach gospodar-
czych luO towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35j powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną Oiologicznie 
(trawniki, zielen ozdoOna, ogrody itp.), 

f) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wOudowanych) ustala się oOo-
wiązek wydzielenia w oOręOie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przeOywających okreso-
wo. 

7) Dla  terenów  MN/1/(3)y  MN/1 (7-16)y 
MN/1(18-23)y – tereny oOjrte strefl eBy ochro-
ny ionserwatorsiiej: 
a) oOowiązują ustalenia szczegółowe zawarte 

w § 9 ust. 2, 
O) wysokość nowej zaOudowy nie może prze-

kroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 9 m 
licząc od poziomu terenu (najniższego) do 
szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąt  nachylenia połaci dachowej o spadku 
38°–45°, w układzie symetrycznym, 

d) dla MN/1/(23) ustala się 30j powierzchni 
użytkowej zaOudowy działki pod zaOudowę 
towarzyszącą: garaże i Oudynki gospodarcze 
wolno stojące,  

2. MN/2(1-15) – przeznaczenie podstawowe – zaOu-
dowa mieszianiowa jednorodzinna wolno stojąca 
luO Oliźniacza, o niskiej intensywności zaOudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkan w Oudynku), 
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1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 
wOudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zielen urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i Oudynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 15j powierzchni użytkowej zaOu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów oOjętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
oOowiązują ustalenia z § 9, 

3) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w 
 iągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

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

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej 
niż 12 m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną, cementowa w kolorze ceglastym 
luO innymi materiałami o fakturze dachówko-
podoOnej, z wyłączeniem terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symOolami MN/2/  
/(1-7), MN/2/(12-13), 

O) ustala się jako oOowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych Oudynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
Oolami MN/2/(1-7), MN/2/(12-13),  

c) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach gospodar-
czych luO towarzyszących , 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
 ojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30j powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną Oiologicznie 
(trawniki, zielen ozdoOna, ogrody itp.), 

e) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wOudowanych) ustala się oOo-
wiązek wydzielenia w oOręOie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przeOywających okreso-
wo 

5) Dla terenów MN/2(1-7)y MN/2(12-13)y - tereny 
oOjrte strefl eBy ochrony ionserwatorsiiej 
a) oOowiązują ustalenia szczegółowe zawarte 

w § 9 ust. 2, 
O) ustala się dla funkcji towarzyszących do 15j 

powierzchni użytkowej zaOudowy działki, 
c) wysokość nowej zaOudowy nie może prze-

kroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 9 m 

licząc od poziomu terenu (najniższego) do 
szczytu kalenicy, 

d) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąta  nachylenia  połaci  dachowej  od  38°–
–45°, w układzie symetrycznym,  

3. MW/(1-5) – przeznaczenie podstawowe – zaOudo-
wa mieszianiowa wielorodzinna o średniej inten-
sywności zaOudowy, 
1) tereny oOjęte strefl eBy ochrony ionserwator-

siiej, oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 

2) dopuszczalne kierunki przekształcen: moderniza-
cje, adaptacje i przeOudowy istniejących Oudyn-
ków mieszkalnych, zgodnie z oOowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 
wOudowane, przyOudowane luO wolno stojące, 
spełniające wymogi przepisów szczególnych, 
urządzenia towarzyszące, zielen urządzona, 

4) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) zaOrania się lokalizowania zakładów produkcyj-
nych, magazynowych oraz trwałego składowa-
nia surowców i materiałów masowych, 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zaOudowy i urządzania terenu: 
a) w nowo projektowanych Oudynkach miesz-

kalnych należy stosować dachy o symetrycz-
nych układach połaci dachowych, o pokryciu 
dachu dachówką ceramiczną luO cementową 
w kolorze ceglastym, 

O) zakazuje się stosowania dachów wielospa-
dowych w nowo projektowanych Oudynkach 
mieszkalnych, 

c) ustala się ograniczenie wysokości nowo reali-
zowanej wielorodzinnej zaOudowy mieszka-
niowej do 2 kondygnacji plus poddasze użyt-
kowe, lecz nie więcej niż 12 m od poziomu 
terenu do szczytu kalenicy, 

d) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąta  nachylenia  połaci  dachowej  od  38°–
–45°, w układzie symetrycznym 

e) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

f) oOowiązuje lokalizacja Oudynków z zachowa-
niem historycznej kompozycji urOanistycznej, 

g) w zagospodarowaniu terenów należy 
uwzględnić odpowiednią liczOę miejsc posto-
jowych dla samochodów osoOowych – nie 
mniejszą niż ilość mieszkan w Oudynku, 

h) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaży dla samocho-
dów osoOowych luO pojazdów jednoślado-
wych, ich lokalizację należy przewidzieć 
w projekcie zagospodarowania terenu, oOiek-
ty te powinny posiadać ujednolicone gaOaryty 
i formę architektoniczną. 
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4. MNU/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zaOudowy mieszianiowo-ussugowej 
1) tereny oOjęte strefl eBy ochrony ionserwator-

siiej, oOowiązują ustalenia szczegółowe zawarte 
w § 9 ust. 2, ustala się dla funkcji towarzyszą-
cych do 20j powierzchni użytkowej zaOudowy 
działki, 

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

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze użytkowe lecz nie 
więcej niż 8 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, z wyłączeniem 
terenu oznaczonego symOolem MNU/1, 

O) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąta  nachylenia  połaci  dachowej  od  38°–
–45°, w układzie symetrycznym, 

3) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 
tereny zaOudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dla których oOowiązują ustalenia zawarte w § 5 
ust. 1, 

4) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny 
usług, dla których oOowiązują ustalenia zawarte 
dla oOręOu Rościsławice w § 5 ust. 8, oraz usta-
la się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w Oudynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z od-
ręOnym wejściem, z wyłączeniem terenu 
oznaczonego na rysunku  planu symOolem 
MNU/1, 

5) MNU/1 oOowiązują ustalenia szczególne ze 
względu na zaOytiowy uisad zaOudowy fol-
warcznejy oOjęty ochrona konserwatorską: 
a) OOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 7, 

ze względu na lokalizacje oOiektów oOjętych 
ewidencjl zaOytibw, 

O) Dopuszcza się wyłącznie zaOudowę odtwo-
rzeniową w miejscu nieistniejących histo-
rycznych Oudowli luO jako logiczne uzupeł-
nienie układu zaOudowy folwarcznej, 

c) wysokość nowej zaOudowy nie może prze-
kroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 7 m 
licząc od poziomu terenu (najniższego) do 
szczytu kalenicy, 

d) zakaz lokalizacji wiat i hal, 
e) dla terenu oznaczonego na planie symOolem 

MNU/1 powierzchnia użytkowa funkcji usłu-
gowej nie może przekraczać 20j powierzch-
ni użytkowej oOiektów mieszkalnych, pozo-
stały teren jako powierzchnia parkowa urzą-
dzona, 

f) na terenie zaOytkowego zespołu folwarczne-
go zakazuje się lokalizowania stacji trafo. 

5. RM/(1-10) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zaOudowy zagrodowej  
1) Dopuszczalne kierunki przekształcen: 

adaptacje istniejących Oudynków mieszkalnych 
i gospodarczych na cele zaOudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z oOo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 
doOy (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 
3,5 tony) transportu dostawczego, 

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona. 

3) ,aOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych luO hodowla-
nych, stwarzających zagrożenie luO uciążliwości 
dla mieszkanców i środowiska przyrodniczego, 

4) Dopuszcza się lokalizację oOiektów agrotury-
stycznych, 

5) Ustala się warunki, zasady i standardy kształto-
wania zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się oOowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zaOudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
Dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie za-
Oudowy, zaOudowę należy lokalizować zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odręOnymi, 

O) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 
może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej 
niż 10 m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachu dachów-
ką ceramiczną luO cementową. 

c) oOowiązuje stosowanie w nowo projektowa-
nych Oudynkach mieszkalnych połaci dacho-
wych o spadkach 35–45o. Dopuszcza się 
stosowanie dachów jednospadowych wy-
łącznie w Oudynkach garażowych gospodar-
czych luO towarzyszących, 

d) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zaOudowy – 0,75, 

f) powierzchnia zaOudowy terenu nie może Oyć 
większa niż 10j, 

g) ustala się minimalny udział powierzchni Oio-
logicznie czynnej w zagospodarowaniu działki 
– 40j, 

h) oOowiązuje wysokość ogrodzen od dróg pu-
Olicznych i terenów puOlicznych maksymalnie 
do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział 
ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 
35j powierzchni ogrodzenia, 

i) dla ogrodzen zaleca się stosowanie materia-
łów naturalnych z przewagą drewna i kamie-
nia Oądź żywopłotów, 

j) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych ustala się oOowiązek wydzielenia w oO-
ręOie własności miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przeOy-
wających okresowo. 

6) Dla terenów RM/ 2 – tereny oOjrte strefl eBy 
ochrony ionserwatorsiiej, 
a) oOowiązują ustalenia szczegółowe zawarte 

w § 9 ust. 2, 
O) ustala się stosowanie w nowej zaOudowie 

kąta  nachylenia  połaci  dachowej  od  38°–
–45°, w układzie symetrycznym, 

c) Ustala się oOowiązek uzgadniania lokalizacji 
oOiektów kuOaturowych z Wojewódzkim 
Monserwatorem ,aOytków, 
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6. UT/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
ussug reireacji i turystyii na wydzielonych dział-
kach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnie-
jących oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji, z zastrzeżeniem zgodności z oOowią-
zującymi przepisami szczególnymi, 

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

2) dopuszcza się Oudowę oOiektów dla potrzeO re-
kreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich 
oOsługą oraz zielenią, 

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

cej niż 10j terenu, towarzyszące funkcji 
dominującej, służące oOsłudze tego terenu, 

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona, 

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

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

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

O) oOowiązują dachy o symetrycznym układzie 
połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) 
o pokryciu dachówką ceramiczną luO cemen-
tową luO innymi materiałami o fakturze da-
chówkopodoOnej, z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symOolami 
UM/ 3, UM/4, 

c) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

d) powierzchnia zaOudowy terenu nie może Oyć 
większa niż 20j, 

e) powierzchnia Oiologicznie czynna nie może 
Oyć mniejsza niż 40j. 

6) Dla  terenów UT/ 3y UT/4 – tereny oOjrte strefl 
eAy ochrony ionserwatorsiiej, 
a) oOowiązują ustalenia szczegółowe zawarte 

w § 9 ust. 1, 
O) oOieity oOjrte ewidencja zaOytibwy oOowią-

zują ustalenia szczegółowe zawarte w § 9 
ust. 7, 

c) ustala się stosowanie w Oudynkach kąt na-
chylenia połaci dachowej od 38°–45°, 
w układzie symetrycznym , 

d) dopuszcza się wyłącznie zaOudowę odtwo-
rzeniową, luO jako uzupełnienie układu, 

e) zakazuje się stosowania dachów wielospa-
dowych w Oudynkach usługowych, 

f) oOowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną luO cementową w kolorze ceglastym, 

7. U/(1 -4) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
ussug handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyj-
nego, oOsługi działalności gospodarczej, usługi 
pocztowe i łączności na wydzielonych działkach, 
1) tereny oOjrte strefl eBy ochrony ionserwator-

siiej, oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2. 

2) dopuszczalne kierunki przekształcen: 
a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnie-

jących oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z oOowiązującymi przepisami szczególnymi, 
możliwość lokalizacji nowych oOiektów, 

O) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami oOowiązujących 
przepisów szczególnych, 

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze użytkowe lecz nie 
więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy,  

O) ustala się stosowanie w nowo realizowanych 
Oudynkach usługowych kąt nachylenia połaci 
dachowej od 38°–45°, w układzie syme-
trycznym dwuspadowym, 

c) dopuszcza się stosowanie dachów wielospa-
dowych w Oudynkach usługowych krytych 
dachami płaskimi, 

d) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
oOiektów kuOaturowych o charakterze eks-
pozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do 
demontażu, 

e) ustala się możliwość zaOudowy maksymalnie 
do 80j powierzchni działki Oudowlanej, 

f) ustala się oOowiązek wyznaczenia w oOręOie 
własności odpowiedniej liczOy miejsc parkin-
gowych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przeOywających okresowo oraz zieleni 
izolacyjnej, 

g) dopuszcza się sytuowanie w oOręOie własno-
ści urządzen towarzyszących oraz elementów 
reklamowych, zgodnie z oOowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

8. US/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
ussug sportu i reireacji na wydzielonych działkach, 
1) tereny oOjęte strefl eBy ochrony ionserwator-

siiej, oOowiązują ustalenia szczegółowe zawarte 
w § 9 ust. 2, 

2) dopuszczalne kierunki przekształcen: 
a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnie-

jących oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z oOowiązującymi przepisami szczególnymi, 

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

3) dopuszcza się Oudowę oOiektów dla potrzeO 
sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związa-
nymi z ich oOsługą oraz zielenią, 

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

cej niż 10j terenu, towarzyszące funkcji 
dominującej, służące oOsłudze tego terenu, 

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona, 

5) ustala się zakaz lokalizowania zaOudowy miesz-
kaniowej i mieszkaniowo-usługowej, 

6) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zaOudowy i urządzania terenu: 
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a) dla terenu US/1 maksymalna wysokość za-
Oudowy mierzona od poziomu terenu (naj-
niższego) do okapu dachu dla oOiektów 
sportowych i usługowych nie może przekro-
czyć 7 m, 

O) dla terenu US/2 maksymalna wysokość za-
Oudowy mierzona od poziomu terenu (naj-
niższego) do okapu dachu dla oOiektów 
sportowych i usługowych nie może przekro-
czyć 12 m, 

c) ustala się stosowanie w zaOudowie kąt na-
chylenia połaci dachowej od 38°–45°, 
w układzie symetrycznym, 

d) powierzchnia zaOudowy terenu nie może 
Oyć większa niż 20j, 

e) powierzchnia Oiologicznie czynna nie może 
Oyć mniejsza niż 40j. 

  9. UZ/1 przeznaczenie podstawowe – tereny ussug 
zdrowia na wydzielonych działkach 
1) teren oOjrty strefl eAy ochrony ionserwator-

siie oOowiązują ustalenia szczegółowe zawarte 
w § 9 ust. 1, 

2) ustala się stosowanie w Oudynkach kąta na-
chylenia połaci dachowej od 38o○–45o○, w ukła-
dzie symetrycznym, 

3) oOowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną luO cementową w kolorze ceglastym, 
woOec Oudynków wpisanych do rejestru zaOyt-
ków – rodzaj i typ historycznego pokrycia, 
właściwego dla danego oOiektu, 

4) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków. 

10. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
oOieitbw ussug iultury i ussugi sairalne, ustalone 
jako cele puOliczne, 
1) Dla terenu UK/ 1 - teren oOjrty strefl eAy 

ochrony ionserwatorsiiej oOowiązują ustalenia 
zawarte w § 9 ust. 1, ust. 7 i ust. 8. 

11. UI/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
ussug innychy ustalone jako cele puOliczne, 
1) tereny oOjrte strefl eBy ochrony ionserwator-

siiej oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2, 

2) dopuszczalne kierunki przekształcen: 
a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy ist-

niejących oOiektów z zachowaniem dominu-
jącej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem 
zgodności z oOowiązującymi przepisami 
szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych 
oOiektów, 

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

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 

może przekroczyć 10 m licząc od poziomu 
terenu do szczytu kalenicy, 

O) oOowiązują dachy Oudynków o symetrycz-
nym układzie połaci (w tym dopuszczalne 
wielospadowe) , 

c) ustala się stosowanie w nowej zaOudowie 
kąt nachylenia połaci dachowej od 38°–
45°, w układzie symetrycznym, 

d) dopuszcza się stosowanie dachów wielo-
spadowych w Oudynkach usługowych kry-
tymi dachami płaskimi, 

e) ustala się możliwość zaOudowy maksymal-
nie do 20j powierzchni działki Oudowlanej, 

f) ustala się oOowiązek wyznaczenia w oOrę-
Oie własności odpowiedniej liczOy miejsc 
parkingowych dla samochodów użytkowni-
ków stałych i przeOywających okresowo 
oraz zieleni izolacyjnej, 

g) dopuszcza się sytuowanie w oOręOie wła-
sności urządzen towarzyszących oraz ele-
mentów reklamowych, zgodnie z oOowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi. 

12. ZP/(6-7) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zieleni urzldzonej, takiej jak parki, ogrody, zielen-
ce ok. 
1) usuwanie drzew (ewentualne) luO wykonywa-

nie roOót ziemnych w ich poOliżu należy: 
a) przeprowadzić w sposóO nieszkodzący 

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

O) sieci uzOrojenia podziemnego i nadziemnego 
należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie 
z oOowiązującymi przepisami i normami, 

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

d) dopuszcza się lokalizację oOiektów małej ar-
chitektury, urządzen zaOawowych dla dzie-
ci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla 
pieszych. 

13. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – cmentarze – 
cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozOu-
dowę, 
1) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej 

od granicy cmentarza, 
2) teren oOjrty strefl eBy ochrony ionserwator-

siiej oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2 i ust. 7. 

II. OOrrO Jary:  

1. MN/3(1-15) – przeznaczenie podstawowe – zaOu-
dowa mieszianiowa jednorodzinna wolno stojąca 
luO Oliźniacza, o niskiej intensywności zaOudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkan w Oudynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wOudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zielen urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i Oudynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25j powierzchni użytkowej zaOu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów oOjętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
oOowiązują ustalenia z § 9, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, z wyłą-
czeniem terenów oznaczonych na rysunku planu 
symOolami MN/3(1-4), MN/3(7-10), MN/3(12-
15), MNU/5, 
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4) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
 ciągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) dopuszcza się lokalizację małych zOiorników 
wodnych – oczka wodne, stawy o powierzchni 
lustra wody do 200 m2. 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej 
niż 9 m licząc od poziomu terenu (najniższe-
go) do szczytu kalenicy, 

O) Oryłą Oudynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zaOudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala się jako oOowiązujące stosowanie 
w nowych Oudynkach połaci dachowych 
o spadkach 38o–45o w układzie symetrycz-
nym (dopuszcza się dachy wielospadowe),  
o pokryciu dachówką ceramiczną luO cemen-
tową, 

d) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach gospodar-
czych luO towarzyszących, 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35j powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną Oiologicznie 
(trawniki, zielen ozdoOna, ogrody itp.), 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wOudowanych) ustala się oOo-
wiązek wydzielenia w oOręOie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przeOywających okreso-
wo. 

7) MN/3(1-4)y MN/3(7-10)y MN/3(12-15) – tereny 
położone na oOszarze dawnego historycznego 
uisadu wsi: 
a) oOowiązuje lokalizacja Oudynków z zachowa-

niem historycznej kompozycji urOanistycznej, 
O) ustala się dla funkcji towarzyszących do 20j 

powierzchni użytkowej zaOudowy działki , 
c) oOowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-

miczną luO cementową, 
d) ustala się możliwość zaOudowy maksymalnie 

do 10j powierzchni działki Oudowlanej, 

2. MN/4(1-11) – przeznaczenie podstawowe – zaOu-
dowa mieszianiowa jednorodzinna wolno stojąca 
luO Oliźniacza, o niskiej intensywności zaOudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkan w Oudynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wOudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zielen urządzona, 

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

kraczających 15j powierzchni użytkowej zaOu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów oOjętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
oOowiązują ustalenia z § 9, 

3) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,  

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość zaOudowy nie może przekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
użytkowe lecz nie więcej niż 9 m licząc od 
poziomu terenu (najniższego) do szczytu ka-
lenicy,  

O) dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną luO cementową, 
z wyłączeniem terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symOolami MN/4(7), MN4/ (11), 

c) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

d) ustala się jako oOowiązujące stosowanie 
w nowo realizowanych Oudynkach, połaci 
dachowych o spadkach 38o–45°, w układzie 
symetrycznym (dopuszcza się dachy wielo-
spadowe), 

e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach gospodar-
czych luO towarzyszących 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30j powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną Oiologicznie 
(trawniki, zielen ozdoOna, ogrody itp.), 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wOudowanych) ustala się oOo-
wiązek wydzielenia w oOręOie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przeOywających okreso-
wo. 

5) MN/4(7)y MN4/(11) – tereny położone na oOsza-
rze dawnego historycznego uisadu wsi: 
a) oOowiązuje lokalizacja Oudynków z zachowa-

niem historycznej kompozycji urOanistycznej, 
O) ustala się dla funkcji towarzyszących do 20j 

powierzchni użytkowej zaOudowy działki , 
c) oOowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną 

luO cementową, 
d) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 

na elewacjach Oudynków, 
e) ustala się możliwość zaOudowy maksymalnie 

do 10j powierzchni działki Oudowlanej, 

3. MNU/5 – przeznaczenie podstawowe – tereny za-
Oudowy mieszianiowo-ussugowej, 
1) położony na oOszarze dawnego historycznego 

uisadu wsi: 
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2) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 
tereny zaOudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
dla których oOowiązują ustalenia dla oOręOu wsi 
Jary, zawarte § 5 ust. 1, 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny 
usług, dla których oOowiązują ustalenia dla oO-
ręOu wsi Jary, zawarte w § 5 ust. 7, oraz ustala 
się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w Oudynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z od-
ręOnym wejściem, 

O) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie 
może przekraczać 50j powierzchni użytko-
wej oOiektów mieszkalnych, 

c) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków. 

4) ustala się dla funkcji towarzyszących do 20j 
powierzchni użytkowej zaOudowy działki , 

5) ustala się stosowanie w Oudynkach kąt nachyle-
nia połaci dachowej od 38°–45°, w układzie 
symetrycznym. 

4. RM/12y 25y 26 – przeznaczenie podstawowe – 
tereny zaOudowy zagrodowej  
1) Dopuszczalne kierunki przekształcen: 

adaptacje istniejących Oudynków mieszkalnych 
i gospodarczych na cele zaOudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z oOo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

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

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

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona. 

3) ,aOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych luO hodowla-
nych, stwarzających zagrożenie luO uciążliwości 
dla mieszkanców i środowiska przyrodniczego, 

4) Dopuszcza się lokalizację oOiektów agrotury-
stycznych. 

5) Ustala się warunki, zasady i standardy kształto-
wania zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się oOowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zaOudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
Dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie za-
Oudowy, zaOudowę należy lokalizować zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odręOnymi, 

O) oOowiązuje lokalizacja Oudynków z zachowa-
niem historycznej kompozycji urOanistycznej, 

c) wysokość zaOudowy nie może przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe lecz nie więcej niż 9 m licząc od 
poziomu terenu (najniższego) do szczytu ka-
lenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną luO cementową, 

d) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

e) oOowiązuje stosowanie w nowo projektowa-
nych Oudynkach mieszkalnych połaci dacho-
wych o spadkach 38–45°, 

f) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zaOudowy – 0,75, 

g) ustala się minimalny udział powierzchni Oio-
logicznie czynnej  w zagospodarowaniu dział-
ki – 40j, 

h) oOowiązuje wysokość ogrodzen od dróg pu-
Olicznych i terenów puOlicznych maksymalnie 
do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział 
ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 
35 j powierzchni ogrodzenia, 

i) dla ogrodzen zaleca się stosowanie materia-
łów naturalnych z przewagą drewna i kamie-
nia Oądź żywopłotów, 

j) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych ustala się oOowiązek wydzielenia w oO-
ręOie własności miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przeOy-
wających okresowo. 

5. RU/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny oOssu-
gi produicji w gospodarstwach rolnychy hodowla-
nychy ogrodniczych oraz gospodarstwach leonych 
i ryOaciich. 
1) tereny położone na oOszarze dawnego układu hi-

storycznego wsi: 
oOowiązuje lokalizacja Oudynków z zachowa-
niem historycznej kompozycji urOanistycznej, 

2) Dopuszczalne kierunki przekształcen: 
a) modernizacja, adaptacja i rozOudowa istnieją-

cych Oudynków zgodnie z oOowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

O) zaOudowa odtworzeniowa po Oudynkach zli-
kwidowanych. 

c) Dopuszcza się wyOudowanie Oudynku miesz-
kalnego, luO utworzenie lokalu mieszkalnego 
dla właściciela Oądź zarządcy terenu. 

3) ,aOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, 

4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość zaOudowy nie może przekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe lecz nie więcej niż 9 m licząc od 
poziomu terenu (najniższego) do szczytu ka-
lenicy, 

O) ustala się stosowanie w Oudynkach miesz-
kalnych kąt nachylenia połaci dachowej od 
38°–45°, w układzie symetrycznym, 

c) oOowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną 
luO cementową, 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
50j powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną Oiologicznie 
(trawniki, zielen ozdoOna, ogrody itp.) 

e) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazy-
nów o wysokościach nieprzekraczających 
10 m licząc od powierzchni terenu do szczytu 
kalenicy luO najwyższego elementu konstruk-
cyjnego oOiektu, 

f) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków. 
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6. UT/5 – przeznaczenie podstawowe – tereny ussug 
reireacji i turystyii na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnie-
jących oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji, z zastrzeżeniem zgodności z oOowią-
zującymi przepisami szczególnymi, 

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

2) dopuszcza się Oudowę oOiektów dla potrzeO re-
kreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich 
oOsługą oraz zielenią, 

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

cej niż 10j terenu, towarzyszące funkcji 
dominującej, służące oOsłudze tego terenu, 

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona, 

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

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość zaOudowy nie może przekroczyć 

1 kondygnacji nadziemnej plus poddasze 
użytkowe lecz nie więcej niż 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniższego) do szczytu ka-
lenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną luO cementowa, 

O) ustala się stosowanie w zaOudowie kąt na-
chylenia połaci dachowej od 38°–45°, 
w układzie symetrycznym, 

c) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

d) powierzchnia zaOudowy terenu nie może Oyć 
większa niż 20j, 

e) powierzchnia Oiologicznie czynna nie może 
Oyć mniejsza niż 40j. 

7. U/5 – przeznaczenie podstawowe – tereny ussug 
handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, 
oOsługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe 
i łączności na wydzielonych działkach, 
1) Meren położony na oOszarze dawnego historycz-

nego uisadu wsi, 
2) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnie-
jących oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z oOowiązującymi przepisami szczególnymi, 
możliwość lokalizacji nowych oOiektów, 

O) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami oOowiązujących 
przepisów szczególnych, 

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość zaOudowy nie może przekroczyć 

9 m licząc od poziomu terenu do szczytu ka-
lenicy, dachy Oudynków o symetrycznym 
układzie połaci (w tym dopuszczalne wielo-
spadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną 
luO innymi materiałami o fakturze dachówko-
podoOnej,  

O) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąt  nachylenia połaci dachowej o spadku 
30°–45°, w układzie symetrycznym, z wyłą-
czeniem terenów oznaczonych na rysunku 
planu symOolami MNU/5, 

c) w oOiektach usługowych dopuszcza się sto-
sowanie dachów jednospadowych, w przy-
padkach uzasadnionych względami użytko-
wymi dopuszcza się realizację oOiektów reali-
zowanych w technologiach nietradycyjnych, 
o wysokich walorach architektonicznych, 
z wyłączeniem terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symOolami MNU/5, 

d) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
oOiektów kuOaturowych o charakterze eks-
pozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do 
demontażu, 

e) ustala się możliwość zaOudowy maksymalnie 
do 80j powierzchni działki Oudowlanej, 
z wyłączeniem terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symOolami MNU/5, 

f) ustala się oOowiązek wyznaczenia w oOręOie 
własności odpowiedniej liczOy miejsc parkin-
gowych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przeOywających okresowo oraz zieleni 
izolacyjnej, 

g) dopuszcza się sytuowanie w oOręOie własno-
ści urządzen towarzyszących oraz elementów 
reklamowych, zgodnie z oOowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

8. US/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny ussug 
sportu i reireacji na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnie-
jących oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z oOowiązującymi przepisami szczególnymi, 

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

2) dopuszcza się Oudowę oOiektów dla potrzeO 
sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związa-
nymi z ich oOsługą oraz zielenią, 

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

cej niż 10j terenu, towarzyszące funkcji 
dominującej, służące oOsłudze tego terenu, 

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona, 

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

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

od poziomu terenu (najniższego) do okapu 
dachu dla oOiektów sportowych i usługo-
wych nie może przekroczyć 10 m, 

O) ustala się stosowanie w zaOudowie kąt na-
chylenia połaci dachowej od 38°–45°, 
w układzie symetrycznym, 

c) dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną luO cementowa, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 36 –  3260  – Poz. 564 

d) powierzchnia zaOudowy terenu nie może Oyć 
większa niż 10j, 

e) powierzchnia Oiologicznie czynna nie może 
Oyć mniejsza niż 40j. 

III. OOrrO LuOnbw: 

1. MN/5(1-37) – przeznaczenie podstawowe – zaOu-
dowa mieszianiowa jednorodzinna wolno stojąca 
luO Oliźniacza, o niskiej intensywności zaOudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkan w Oudynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wOudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zielen urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i Oudynki gospodarcze wolno stojące, nie prze-
kraczających 25j powierzchni użytkowej zaOu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów oOjętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
oOowiązują ustalenia z § 9, 

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

4) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) dopuszcza się lokalizację małych zOiorników 
wodnych - oczka wodne, stawy o powierzchni 
lustra wody do 200 m2, 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej 
niż 12 m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
Oolami MN5/(1-9), MN5/11, MN5/(13-19), 
MN5/(21-24), MN5/(28-35), 

O) na terenach jednostek: MN5/10, MN5/20, 
MN5/(25 – 27), MN5/36, położonych w oO-
szarze ekspozycji zaOytkowego kościoła 
oOowiązuje wysokość zaOudowy do 8 m, li-
cząc od poziomu terenu (najniższego) do 
szczytu kalenicy, 

c) oOowiązują dachy o symetrycznym układzie 
połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) 
o pokryciu dachówką ceramiczną luO cemen-
tową, Oądź innymi materiałami o fakturze da-
chówkopodoOnej, z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symOolami 
MN5/(1-11), MN5/(13-36), 

d) Oryłą Oudynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zaOudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

e) ustala się jako oOowiązujące stosowanie no-
wo projektowanych Oudynkach mieszkalnych 
połaci dachowych o spadkach 30–45°, 
w układzie symetrycznym (dopuszcza się da-
chy wielospadowe), z wyłączeniem terenów 

oznaczonych na rysunku planu symOolami 
MN5/(1-11), MN5/(13-36), 

f) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach gospodar-
czych luO towarzyszących, 

g) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

h) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35j powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną Oiologicznie 
(trawniki, zielen ozdoOna, ogrody itp.), 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wOudowanych) ustala się oOo-
wiązek wydzielenia w oOręOie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przeOywających okreso-
wo. 

7) Mereny MN5/(1-5)y MN5/(8-11)y MN5/(13)y 
MN5/(14)y MN5/(16-36)y – oOjęte strefl eBy 
ochrony ionserwatorsiiej , 
a) oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
O) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze użytkowe lecz nie 
więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowej zaOudowie, 
kąta  nachylenia  połaci  dachowej  od  38°–
–45°, w układzie symetrycznym , 

8) tereny MN5/13y MN5/18y MN5/23y MN5/35 
wchodzą w skład zesposu pasacowego, ustala 
się oOowiązek lokalizowania zaOudowy odtwo-
rzeniowej luO jako logiczne uzupełnienie histo-
rycznego układu zaOudowy. 

2. MN/6(1-31) – przeznaczenie podstawowe – zaOu-
dowa mieszianiowa jednorodzinna wolno stojąca 
luO Oliźniacza, o niskiej intensywności zaOudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkan w Oudynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wOudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zielen urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i Oudynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 15j powierzchni użytkowej zaOu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów oOjętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
oOowiązują ustalenia z § 9, 

3) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

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

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej 
niż 12 m, licząc od poziomu terenu (najniż-
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szego) do szczytu kalenicy, z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
Oolami MN6/ 3, MN/6/(6-9), MN/6/(16-22), 
MN/6/25, MN/6/(28-31), 

O) dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną luO cementową 
Oądź innymi materiałami o fakturze dachów-
kopodoOnej, z wyłączeniem terenów ozna-
czonych na rysunku planu symOolami MN6/ 
3, MN/6/(6-9), MN/6/(16-22), MN/6/(28-31), 

c) ustala się jako oOowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych Oudynkach miesz-
kalnych  połaci  dachowych  o spadkach 30–
–45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza 
się dachy wielospadowe), z wyłączeniem te-
renów oznaczonych na rysunku planu symOo-
lami MN6/3, MN/6/(6-9), MN/6/(16-22), 
MN/6/(28-31), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach gospodar-
czych luO towarzyszących, 

e) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30j powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną Oiologicznie 
(trawniki, zielen ozdoOna, ogrody itp.), 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wOudowanych) ustala się oOo-
wiązek wydzielenia w oOręOie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przeOywających okreso-
wo. 

5) Dla terenu MN/6/25 oOowiązuje wysokość nowo 
realizowanej zaOudowy nie może przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe lecz nie więcej niż 9 m licząc od po-
ziomu terenu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

6) Mereny MN6/3y MN/6/(6-9)y MN/6/(16-22) 
MN/6/(28-31) oOjęte strefl eBy ochrony ion-
serwatorsiiej: 
a) oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
O) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze użytkowe lecz nie 
więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowej zaOudowie, 
kąta  nachylenia  połaci  dachowej  od  38°–
–45°, w układzie symetrycznym , 

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu ja-
ko MN/6/30 wysokość nowo realizowanej 
zaOudowy mieszkaniowej nie może przekro-
czyć dwóch kondygnacji naziemnych, w tym 
poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 11 m, 
licząc od poziomu terenu (najniższego do 
szczytu kalenicy), 

3. MU/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – zaOudo-
wa mieszianiowo- ussugowa, wielorodzinna, w ra-
mach której dopuszcza się lokalizację Oudynków 
mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usłu-
gowych , 

  1) dopuszczalne kierunki przekształcen zaOudowy 
istniejącej: 
a) modernizacje i rozOudowy istniejących Ou-

dynków, zgodnie z oOowiązującymi przepi-
sami szczególnymi, 

O) Oudowa nowych Oudynków na drodze 
wtórnych podziałów działek, zaOudowa od-
tworzeniowa po Oudynkach zlikwidowa-
nych, 

  2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 
wOudowane, urządzenia towarzyszące, zielen 
urządzona, 

  3) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, 

  4) oOiekty powinny nawiązywać formą do miej-
scowej tradycji Oudowlanej, 

  5) gaOaryty Oudynków powinny nawiązywać do 
oOiektów sąsiadujących, 

  6) nowo projektowana zaOudowa  nie może prze-
kraczać wysokości 3 kondygnacji z poddaszem 
użytkowym, 

  7) zakazuje się stosowania dachów o mijających 
się połaciach na wysokości kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu połaci, 

  8) ustala się oOowiązek sytuowania usług w par-
terach Oudynków w taki sposóO ażeOy nadać 
witrynom estetyczny charakter ekspozycyjny, 

  9) dopuszcza się usytuowanie lokali usługowych 
na wyższych kondygnacjach pod warunkiem, 
że w parterze znajduje się inny lokal usługowy, 

10) dopuszcza się przeznaczenie całego oOiektu 
pod lokalizację usług, 

11) można lokalizować urządzenia infrastruktury 
technicznej w formie przyOudowanej do oOiek-
tu, 

12) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne 
wnętrz kwartałów zaOudowy należy przezna-
czyć pod zielen, a posadzki należy projektować 
z zastosowaniem historycznych materiałów ta-
kich jak kostka Orukowa, kamien luO nowocze-
snych materiałów ceramicznych, 

13) zakazuje się rozOudowy parterów w formie 
wysuniętej przed elewację Oudynku, 

14) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków 

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

16) linie wewnętrznych podziałów własnościowych 
należy zachować i uczytelnić, 

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

18) Dla  terenów MU/(1-2) - tereny oOjęte strefl 
eBy ochrony ionserwatorsiiej  
a) oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
O) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 

kąt nachylenia połaci dachowej o spadku 
38°-45°, w układzie symetrycznym. 

4. RM/(13-25) - przeznaczenie podstawowe- tereny 
zaOudowy zagrodowej  
1) Dopuszczalne kierunki przekształcen: 

adaptacje istniejących Oudynków mieszkalnych 
i gospodarczych na cele zaOudowy mieszkanio-
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wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z oOo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

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

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

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona. 

3) ,aOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych luO hodowla-
nych, stwarzających zagrożenie luO uciążliwości 
dla mieszkanców i środowiska przyrodniczego, 

4) Dopuszcza się lokalizację oOiektów agrotury-
stycznych. 

5) Ustala się warunki, zasady i standardy kształto-
wania zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się oOowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zaOudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
Dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie za-
Oudowy, zaOudowę należy lokalizować zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odręOnymi, 

O) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 
może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej 
niż 12 m, z wyłączeniem terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symOolami RM/ 19, 
RM/ 21, RM/ 23, RM/ 25 oraz część terenu 
RM/18, 

c) na terenie jednostki RM/15 położonej w oO-
szarze ekspozycji zaOytkowego kościoła 
oOowiązuje wysokość zaOudowy nie więcej 
niż 9 m, licząc od poziomu terenu (najniższe-
go) do szczytu kalenicy, z wyłączeniem tere-
nów oznaczonych na rysunku planu symOo-
lami RM/ 19, RM/ 21, RM/ 23, RM/ 25 oraz 
część terenu RM/18, 

d) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąt nachylenia połaci dachowej o spadku 
20°-45°, w układzie symetrycznym z wyłą-
czeniem terenów oznaczonych na rysunku 
planu symOolami RM/ 19, RM/ 21, RM/ 23, 

e) dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną luO cementową 
Oądź innymi materiałami o fakturze dachów-
kopodoOnej, z wyłączeniem terenów ozna-
czonych   na   rysunku   planu   symOolami  
RM/ 19, RM/ 21, RM/ 23, RM/ 25 oraz część 
terenu RM/18, 

f) oOowiązuje stosowanie w nowoprojektowa-
nych Oudynkach mieszkalnych połaci dacho-
wych o spadkach 20–45°, w układzie syme-
trycznym. 

g) Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach garażowych 
gospodarczych luO towarzyszących, z wyłą-
czeniem terenów oznaczonych na rysunku 
planu symOolami RM/ 19, RM/ 21, RM/ 23, 
RM/ 25  oraz część terenu RM/18, 

h) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

i) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zaOudowy – 0,75, 

j) ustala się minimalny udział powierzchni Oio-
logicznie czynnej  w zagospodarowaniu dział-
ki – 40j, 

k) oOowiązuje wysokość ogrodzen od dróg pu-
Olicznych i terenów puOlicznych maksymalnie 
do 1,8 m. 

l) ustala się maksymalny udział ogrodzenia peł-
nego izolującego optycznie na 35j po-
wierzchni ogrodzenia, 

m) dla ogrodzen zaleca się stosowanie materia-
łów naturalnych z przewagą drewna i kamie-
nia Oądź żywopłotów, 

n) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych ustala się oOowiązek wydzielenia w oO-
ręOie własności miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przeOy-
wających okresowo. 

6) Dla terenów RM/ 19y RM/ 21y RM/ 23y RM/ 25 
oraz część terenu RM/18 – tereny oOjęte strefl 
eBy ochrony ionserwatorsiiej , 
a) oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
O) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze użytkowe lecz nie 
więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, 

c) ustala się stosowanie w nowej zaOudowie, 
kąta nachylenia, połaci dachowej od 38o–45o  
w układzie symetrycznym, 

5. RU/2-3 – przeznaczenie podstawowe – tereny oO-
ssugi produicji w gospodarstwach rolnychy hodow-
lanychy ogrodniczych oraz gospodarstwach leonych 
i ryOaciich. 
1) tereny oOjęte strefl eBy ochrony ionserwator-

siiej oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2 
2) Dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacja i rozOudowa istnieją-
cych Oudynków zgodnie z oOowiązującymi 
przepisami szczególnymi, § 9 ust. 2, 

O) Oudowa nowych Oudynków zgodnie z oOo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, z wy-
łączeniem terenu oznaczonego na rysunku 
planu symOolem RU/2, 

c) zaOudowa odtworzeniowa po Oudynkach zli-
kwidowanych. 

d) Dopuszcza się wyOudowanie Oudynku miesz-
kalnego, luO utworzenie lokalu mieszkalnego 
dla właściciela Oądź zarządcy terenu, 

3) ,aOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, 

4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zaOudowy i urządzania terenu, 
a) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 

może przekroczyć 9 m licząc od poziomu te-
renu do okapu dachu,  

O) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąt  nachylenia połaci dachowej o spadku 
38°–45°, w układzie symetrycznym, 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
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50j powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną Oiologicznie 
(trawniki, zielen ozdoOna, ogrody itp.), 

d) zakaz lokalizacji hal, wiat i magazynów, 
e) zakaz lokalizacji wolnostojących silosów 

w oOręOie podwórza folwarcznego, 
5) teren RU/2 oOjęty strefą „B” ochrony konserwa-

torskiej – oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 2: 

6) teren RU/3 wchodzi w skład zesposu pasacowe-
go, ustala się oOowiązek lokalizowania zaOudo-
wy odtworzeniowej luO logiczne uzupełnienie hi-
storycznego układu zaOudowy. 

6. RO/1 –przeznaczenie podstawowe – tereny sadów 
i ogrodów przydomowych, 
1) zakaz lokalizacji Oudynków z pomieszczeniami 

na stały poOyt ludzi, 
2) dopuszcza się prowadzenie napowietrznej i pod-

ziemnej infrastruktury technicznej. 

7. U/12 – przeznaczenie podstawowe – tereny ussug 
handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, 
oOsługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe 
i łączności na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnie-
jących oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z oOowiązującymi przepisami szczególnymi, 
możliwość lokalizacji nowych oOiektów, 

O) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami oOowiązujących 
przepisów szczególnych, 

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

może przekroczyć 12 m licząc od poziomu te-
renu do szczytu kalenicy, dachy Oudynków 
o symetrycznym układzie połaci (w tym do-
puszczalne wielospadowe) o pokryciu da-
chówką ceramiczną luO innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodoOnej, 

O) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąt nachylenia połaci dachowej o spadku 
38°–45°, w układzie symetrycznym, 

c) w oOiektach usługowych dopuszcza się sto-
sowanie dachów jednospadowych, w przy-
padkach uzasadnionych względami użytko-
wymi dopuszcza się realizację oOiektów reali-
zowanych w technologiach nietradycyjnych, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

d) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
oOiektów kuOaturowych o charakterze eks-
pozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do 
demontażu, 

e) ustala się możliwość zaOudowy maksymalnie 
do 80j powierzchni działki Oudowlanej, 

f) ustala się oOowiązek wyznaczenia w oOręOie 
własności odpowiedniej liczOy miejsc parkin-
gowych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przeOywających okresowo oraz zieleni 
izolacyjnej, 

g) dopuszcza się sytuowanie w oOręOie własno-
ści urządzen towarzyszących oraz elementów 

reklamowych, zgodnie z oOowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) Dla terenu U/12 – oOowiązują szczególne usta-
lenia: 
a) Przez teren U/12 przeOiega sieć gazowa wy-

sokiego ciśnienia DN 350 PN 6.3 MPa; 
O) Na terenie U/12 ustala się strefę ochronną od 

sieci gazowej o szerokości 65 m, licząc od 
gazociągu, 

c) oOowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 3, 

8. US/4y US/5 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnie-
jących oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z oOowiązującymi przepisami szczególnymi, 

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

c) dopuszcza się Oudowę oOiektów dla potrzeO 
sportu i rekreacji wraz z urządzeniami zwią-
zanymi z ich oOsługą oraz zielenią, 

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

cej niż 10j terenu, towarzyszące funkcji 
dominującej, służące oOsłudze tego terenu, 

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona, 

3) ustala się zakaz lokalizowania zaOudowy miesz-
kaniowej i mieszkaniowo-usługowej, 

4) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zaOudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalna wysokość zaOudowy mierzona 

od poziomu terenu (najniższego) do okapu 
dachu dla oOiektów sportowych i usługo-
wych nie może przekroczyć 10 m, z wyłą-
czeniem terenów oznaczonych na rysunku 
planu symOolami US/4, 

O) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

c) powierzchnia zaOudowy terenu nie może Oyć 
większa niż 20j, 

d) powierzchnia Oiologicznie czynna nie może 
Oyć mniejsza niż 40j. 

5) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
Oolem US/4 oOowiązuje maksymalna wysokość 
zaOudowy mierzona od poziomu terenu (najniż-
szego) do okapu dachu dla oOiektów sporto-
wych i usługowych nie może przekroczyć 9 m, 

9. UT/(6-10) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
ussug reireacji i turystyii na wydzielonych dział-
kach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnie-
jących oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji, z zastrzeżeniem zgodności z oOowią-
zującymi przepisami szczególnymi, 

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

2) dopuszcza się Oudowę oOiektów dla potrzeO re-
kreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich 
oOsługą oraz zielenią, 
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3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi handlu i gastronomii niezajmujące 

więcej niż 10j terenu, towarzyszące funk-
cji dominującej, służące oOsłudze tego tere-
nu, 

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zaOudowy 
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, 

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

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

O) oOowiązują dachy o symetrycznym układzie 
połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) 
o pokryciu dachówką ceramiczną luO ce-
mentową luO innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodoOnej, 

c) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków 

d) powierzchnia zaOudowy terenu nie może 
Oyć większa niż 20j, 

e) powierzchnia Oiologicznie czynna nie może 
Oyć mniejsza niż 40j. 

10. UK/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
oOieitbw ussug iultury i ussugi sairalne, ustalone 
jako cele puOliczne, 
Meren oOjęty strefl eAy ochrony ionserwatorsiiej 
oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 1.  

11. ZP/5 - przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
urzldzonej, takiej jak parki, ogrody, zielence itp. 
1) usuwanie drzew (ewentualne) luO wykonywa-

nie roOót ziemnych w ich poOliżu należy: 
a) przeprowadzić w sposóO nie szkodzący 

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

O) sieci uzOrojenia podziemnego i nadziemnego 
należy prowadzić w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Monserwatorem ,aOytków, 

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

d) dopuszcza się lokalizację oOiektów małej ar-
chitektury, 

e) dopuszcza się wytyczanie utwardzonych 
ścieżek dla pieszych. 

f) teren oOjęty ewidencja zaOytków , oOowią-
zują ustalenia zawarte w § 9 ust. 7, 

12. ZP\UT/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tere-
ny zieleni urzldzonej z ussugami turystyii i reire-
acjiy 
1) teren oOjęty strefl eWy ochrony ionserwator-

siiej oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 
ust. 4, 

2) usuwanie drzew (ewentualne) luO wykonywa-
nie roOót ziemnych w ich poOliżu należy: 
a) przeprowadzić w sposóO nieszkodzący 

drzewom (wskazane wykonanie specjali-

stycznych ekspertyz), w porozumieniu 
z Wojewódzkim Monserwatorem Przyrody, 

O) sieci uzOrojenia podziemnego i nadziemnego 
należy prowadzić w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Monserwatorem ,aOytków, 

c) sieci uzOrojenia podziemnego i nadziemnego 
należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie 
z oOowiązującymi przepisami i normami, 

d) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu należy wprowadzać w sposóO niena-
ruszający istniejących wartości środowiska 
przyrodniczego, 

e) dopuszcza się lokalizację oOiektów małej ar-
chitektury, wytyczanie utwardzonych ście-
żek dla pieszych, 

f) ustala się zakaz lokalizowania oOiektów ku-
Oaturowych. 

13. ZI/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zieleni izolacyjnej, niskiej wzdłuż ciągów komuni-
kacyjnych oraz wokół terenów intensywnej dzia-
łalności produkcyjno-wytwórczej, Oaz, składów 
i magazynów – wymagane zadrzewienie terenu, 
1) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzen 

sportowo-rekreacyjnych, z wyłączeniem moż-
liwości lokalizacji towarzyszących oOiektów 
kuOaturowych, 

2) ustala się zakaz lokalizacji oOiektów kuOaturo-
wych (mieszkalnych, usługowych, produkcyj-
nych i gospodarczych), 

3) ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin 
przeznaczonych do konsumpcji, 

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

5) Dla terenów ZI/1-2 – tereny oOjęte strefl eBy 
ochrony ionserwatorsiiej oOowiązują ustalenia 
zawarte w § 9 ust. 2. 

IV. oOrrO URAZ: 

I. wieo Niziny 

1. MN/7/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – zaOu-
dowa mieszianiowa jednorodzinna wolno stojąca 
luO Oliźniacza, o niskiej intensywności zaOudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkan w Oudynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wOudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zielen urządzona 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i Oudynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25j powierzchni użytkowej zaOu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów oOjętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
oOowiązują ustalenia z § 9, 

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

4) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
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w ciągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) dopuszcza się lokalizację małych zOiorników 
wodnych – oczka wodne, stawy o powierzchni 
lustra wody do 200 m2. 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość luO nowo realizowanej zaOudowy 

nie może przekroczyć 2 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze użytkowe lecz 
nie więcej niż 9m licząc od poziomu terenu 
(najniższego) do szczytu kalenicy, 

O) dachy o symetrycznym układzie połaci o po-
kryciu dachówką ceramiczną luO cementową 
Oądź innymi materiałami o fakturze dachów-
kopodoOnej , 

c) Oryłą Oudynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zaOudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

d) ustala się jako oOowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych Oudynkach miesz-
kalnych połaci dachowych o spadkach 38o– 
–45o, w układzie symetrycznym, 

e) zakazuje się stosowania dachów wielospa-
dowych 

f) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach gospodar-
czych luO towarzyszących, 

g) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków 

h) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35j powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną Oiologicznie 
(trawniki, zielen ozdoOna, ogrody itp.), 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wOudowanych) ustala się oOo-
wiązek wydzielenia w oOręOie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przeOywających okreso-
wo. 

2. MN/8/(1 -5) – przeznaczenie podstawowe – zaOu-
dowa mieszianiowa jednorodzinna wolno stojąca 
luO Oliźniacza, o niskiej intensywności zaOudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkan w Oudynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wOudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zielen urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i Oudynki gospodarcze, nieprzekraczających 
15j powierzchni użytkowej zaOudowy działki, 
z wyłączeniem terenów oOjętych strefami 
ochrony konserwatorskiej, dla których oOowią-
zują ustalenia z § 9, 

3) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

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

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze użytkowe lecz nie 
więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci o pokryciu dachów-
ką ceramiczną luO cementową Oądź innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodoOnej  

O) ustala się jako oOowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych Oudynkach miesz-
kalnych połaci dachowych o spadkach 38o– 
–45o, w układzie symetrycznym, 

c) zakazuje się stosowania dachów wielospa-
dowych 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach gospodar-
czych luO towarzyszących, 

e) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30j powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną Oiologicznie 
(trawniki, zielen ozdoOna, ogrody itp.), 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wOudowanych) ustala się oOo-
wiązek wydzielenia w oOręOie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przeOywających okreso-
wo. 

3. RM/(28) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zaOudowy zagrodowej, 
1) Dopuszczalne kierunki przekształcen: 

adaptacje istniejących Oudynków mieszkalnych 
i gospodarczych na cele zaOudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z oOo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

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

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

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona. 

3) ,aOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych luO hodowla-
nych, stwarzających zagrożenie luO uciążliwości 
dla mieszkanców i środowiska przyrodniczego, 

4) Dopuszcza się lokalizację oOiektów agrotury-
stycznych 

5) Ustala się warunki, zasady i standardy kształto-
wania zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się oOowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zaOudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
Dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie za-
Oudowy, zaOudowę należy lokalizować zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odręOnymi, 

O) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 
może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej 
niż 12 m, 
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c) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąt nachylenia połaci dachowej o spadku 
20°–45°, w układzie symetrycznym, 

d) dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną luO cementową 
Oądź innymi materiałami o fakturze dachów-
kopodoOnej,  

e) oOowiązuje stosowanie w nowo projektowa-
nych Oudynkach mieszkalnych połaci dacho-
wych o spadkach 30–45°, w układzie syme-
trycznym. 

f) Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach garażowych 
gospodarczych luO towarzyszących,  

g) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków 

h) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zaOudowy – 0,75, 

i) ustala się minimalny udział powierzchni Oio-
logicznie czynnej  w zagospodarowaniu dział-
ki – 40j, 

j) oOowiązuje wysokość ogrodzen od dróg pu-
Olicznych i terenów puOlicznych maksymalnie 
do 1,8 m. 

k) ustala się maksymalny udział ogrodzenia peł-
nego izolującego optycznie na 35j po-
wierzchni ogrodzenia, 

l) dla ogrodzen zaleca się stosowanie materia-
łów naturalnych z przewagą drewna i kamie-
nia Oądź żywopłotów, 

m) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych ustala się oOowiązek wydzielenia w oO-
ręOie własności miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przeOy-
wających okresowo. 

II. Wieo Uraz 

1. MN/9/(1-50) – przeznaczenie podstawowe – zaOu-
dowa mieszianiowa jednorodzinna wolno stojąca, 
zwarta, luO Oliźniacza, o niskiej intensywności za-
Oudowy (maksymalnie do 2 mieszkan w Oudynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wOudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zielen urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i Oudynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25j powierzchni użytkowej zaOu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów oOjętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
oOowiązują ustalenia z § 9, 

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

4) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

  5) dopuszcza się lokalizację małych zOiorników 
wodnych – oczka wodne, stawy o powierzchni 
lustra wody do 200 m2, z wyłączeniem tere-
nów oznaczonych na rysunku planu symOolami 
MN9/(1-2), MN9/(40-42), MN9/(44-48), 
MN9/(9-10), MN9/(38-39), MNU/(6-10), 
MNU/12 oraz częściowo dla MN9/(36-37) 

  6) lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zaOudowy i urządzania terenu: 

  7) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 
może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych 
plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 
12 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 
szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym ukła-
dzie połaci (w tym dopuszczalne wielospado-
we) o pokryciu dachówką ceramiczną luO in-
nymi materiałami o fakturze dachówkopodoO-
nej, z wyłączeniem terenów oznaczonych na 
rysunku planu symOolami MN9/(1-2), MN9/(40-
42), MN9/(44-48), MN9/(9-10), MN9/(38-39), 
MNU/(6-10), MNU/12 oraz częściowo dla 
MN9/(36-37) 

  8) Oryłą Oudynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zaOudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

  9) ustala się jako oOowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych Oudynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°, 
w układzie symetrycznym (dopuszcza się da-
chy wielospadowe), z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symOolami, 
MN9/(1-2), MN9/(40-42), MN9/(44-48), 
MN9/(9-10), MN9/(38-39), MNU/(6-10), 
MNU/12 oraz częściowo dla MN9/(36-37), 

10) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach gospodar-
czych luO towarzyszących, 

11) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 35j 
powierzchni działek, pozostałą część należy 
użytkować jako czynną Oiologicznie (trawniki, 
zielen ozdoOna, ogrody itp.), 

12) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wOudowanych) ustala się oOowiązek 
wydzielenia w oOręOie własności miejsc posto-
jowych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przeOywających okresowo. 

13) Dla terenów MN9/(1-2)y MN9/(40-42)y 
MN9/(44-48) – tereny oOjęte strefl eAy ochro-
ny ionserwatorsiiej: 
a) oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 1, 
O) ustala się dla funkcji towarzyszących do 

20j powierzchni użytkowej zaOudowy 
działki  

c) wysokość nowej zaOudowy nie może prze-
kroczyć 2 kondygnacji  

d) oOowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną 
luO cementową w kolorze ceglastym 

e) na terenie MN/9/1 nakazuje się rozOiórkę luO 
przeOudowę istniejącej zaOudowy przy hi-
storycznej fosie zamkowej ze względu na 
walory estetyczne – oOiekt dysharmonijny, 
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14) Dla terenów MN9/(9-10)y MN9/(38-39) oraz 
częściowo dla MN9/(36-37)-tereny oOjęte stre-
fl eBy ochrony ionserwatorsiiej: 
a) oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2. 

2. MN/10/(1-40) – przeznaczenie podstawowe – za-
Oudowa mieszianiowa jednorodzinna wolno stojąca 
luO Oliźniacza, o niskiej intensywności zaOudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkan w Oudynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wOudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zielen urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i Oudynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 15j powierzchni użytkowej zaOu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów oOjętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
oOowiązują ustalenia z § 9, 

3) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

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

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej 
niż 12 m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną luO innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodoOnej, z wyłączeniem terenów 
oznaczonych na rysunku planu symOolami 
MN10/ 1, MNU/ (6-10),  MNU/12, 

O) ustala się jako oOowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych Oudynkach miesz-
kalnych  połaci dachowych o spadkach 30°–
–45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza 
się dachy wielospadowe), z wyłączeniem te-
renów oznaczonych na rysunku planu symOo-
lami MN10/ 1, MNU/ (6-10),  MNU/12, 

c) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach gospodar-
czych luO towarzyszących, 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30j powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną Oiologicznie 
(trawniki, zielen ozdoOna, ogrody itp.), 

e) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wOudowanych) ustala się oOo-
wiązek wydzielenia w oOręOie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przeOywających okreso-
wo. 

5) Dla terenów MN/10/1 – tereny oOjęte strefl eAy 
ochrony ionserwatorsiiej oOowiązują ustalenia 
zawarte w § 9 ust. 1, 

a) ustala się dla funkcji towarzyszących do 20j 
powierzchni użytkowej zaOudowy działki  

O) oOowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną 
luO cementową w kolorze ceglastym. 

3. MNU/(6-12) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zaOudowy mieszianiowo-ussugowej 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zaOudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
zwartej, dla których oOowiązują ustalenia zawar-
te dla oOręOu Uraz w § 5 ust. 1, 
a) funkcja usługowa znajduje się w Oudynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z od-
ręOnym wejściem, 

O) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie 
może przekraczać 50j powierzchni użytko-
wej oOiektów mieszkalnych. 

2) Dla  terenów MNU/(6-10)y MNU/12 – tereny oO-
jęte strefl eAy ochrony ionserwatorsiiej oOo-
wiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 1. 
a) ustala się dla funkcji towarzyszących do 20j 

powierzchni użytkowej zaOudowy działki , 
O) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej 
niż 12 m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym układzie połaci, 

c) oOowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną 
luO cementową w kolorze ceglastym. 

4. MU/(3–5) – przeznaczenie podstawowe – zaOudo-
wa mieszianiowo-ussugowa, wielorodzinna, w ra-
mach której dopuszcza się lokalizację Oudynków 
mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usłu-
gowych, 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen zaOudowy 

istniejącej: 
modernizacje i rozOudowy istniejących Oudyn-
ków, zgodnie z oOowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 
wOudowane, urządzenia towarzyszące, zielen 
urządzona, 

3) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, 

4) oOiekty powinny nawiązywać formą do miej-
scowej tradycji Oudowlanej, 

5) gaOaryty Oudynków powinny nawiązywać do 
oOiektów sąsiadujących, 

6) nowo projektowana zaOudowa nie może prze-
kraczać wysokości 3 kondygnacji z poddaszem 
użytkowym, z wyłączeniem terenu oznaczonego 
na rysunku planu jako MU/5 

7) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzgodnienia z Woje-
wódzkim Monserwatorem ,aOytków, z wyłącze-
niem terenu oznaczonego na rysunku planu jako 
MU/5 

8) zakazuje się stosowania dachów o mijających 
się połaciach na wysokości kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu połaci, 
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  9) ustala się oOowiązek sytuowania usług w par-
terach Oudynków w taki sposóO aOy nadać wi-
trynom estetyczny charakter ekspozycyjny, 
z wyłączeniem terenu oznaczonego na rysunku 
planu jako MU/5, 

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

11) dopuszcza się przeznaczenie całego oOiektu 
pod lokalizację usług, 

12) można lokalizować urządzenia infrastruktury 
technicznej w formie przyOudowanej do oOiek-
tu, z wyłączeniem terenu oznaczonego na ry-
sunku planu jako MU/5, 

13) lokalizacja urządzen infrastruktury technicznej 
o których mowa w pkt 12, nie może naruszać 
walorów estetycznych oOiektu i otoczenia, 

14) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne 
wnętrz kwartałów zaOudowy należy przezna-
czyć pod zielen, a posadzki należy projektować 
z zastosowaniem historycznych materiałów ta-
kich jak kostka Orukowa, kamien luO nowocze-
snych materiałów ceramicznych, 

15) zakazuje się rozOudowy parterów w formie 
wysuniętej przed elewację Oudynku, 

16) zakazuje się lokalizację parkingów garaży i ko-
mórek wewnątrz kwartałów, 

17) linie wewnętrznych podziałów własnościowych 
należy zachować i uczytelnić, 

18) dopuszcza się lokalizację letnich ogródków ga-
stronomicznych wewnątrz kwartałów 

19) Meren MU/5 oOjęty strefa eKy ochrony irajo-
Orazu iulturowego: 
a) oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 3, 
O) nowo projektowana zaOudowa nie może 

przekraczać wysokości 2 kondygnacji 
z poddaszem użytkowym o maksymalnej 
wysokości do 9 m, 

c) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąt nachylenia połaci dachowej o spadku 
38°–45°, w układzie symetrycznym, 

d) zakazuje się wtórne podziały zespołu daw-
nego młyna. 

5. U/13 – przeznaczenie podstawowe – tereny ussug 
handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, 
oOsługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe 
i łączności na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacje istniejących oOiek-
tów z zachowaniem dominującej funkcji usłu-
gowej, z zastrzeżeniem zgodności z oOowią-
zującymi przepisami szczególnymi, możliwość 
lokalizacji nowych oOiektów, 

O) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami oOowiązujących 
przepisów szczególnych, 

c) dopuszcza się funkcje usług hotelarskich, 
d) dopuszcza się funkcję mieszkaniową dla za-

rządcy luO właściciela terenu po uprzednim 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Monserwatorem 
,aOytków. 

2) teren oOjęty strefl eAy ochrony ionserwator-
siiej oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 1. 

a) Nakazuje się rozOiórkę oOiektów gospodar-
czych (oOiekty dysharmonijne położone po 
stronie południowej terenu jednostki), 

O) Dopuszcza się jakiekolwiek zagospodarowa-
nie terenu po uprzednim opracowaniu projek-
tu rewaloryzacji, z uwzględnieniem układu 
funkcjonalnego i związków przestrzenno-ar-
chitektonicznych dawnego centrum histo-
rycznego miasta, 

c) OOowiązuje uzgodnienie projektu rewaloryza-
cji z Wojewódzkim Monserwatorem ,aOyt-
ków. 

6. UT/(11)y UT/(12) – przeznaczenie podstawowe – 
tereny ussug reireacji i turystyii na wydzielonych 
działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnieją-
cych oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji, z zastrzeżeniem zgodności z oOowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się Oudowę oOiektów dla potrzeO re-
kreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich 
oOsługą oraz zielenią, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi handlu i gastronomii nie zajmujące 

więcej niż 10j terenu, towarzyszące funkcji 
dominującej, służące oOsłudze tego terenu, 

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona, 

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

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

może przekroczyć 1 kondygnacji nadziemnej 
plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 
7m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 
szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym 
układzie połaci (w tym dopuszczalne wielo-
spadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną 
luO innymi materiałami o fakturze dachówko-
podoOnej, 

O) powierzchnia zaOudowy terenu nie może Oyć 
większa niż 20j, 

c) powierzchnia Oiologicznie czynna nie może 
Oyć mniejsza niż 40j. 

6) UT/(12) – teren oOjęty strefą eAy ocissej ochrony 
ionserwatorsiiej oOowiązują ustalenia zawarte 
w § 9 ust. 1. 
OOowiązuje zaOudowa odtworzeniowa. 

7. U/(6-11) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
ussug handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyj-
nego, oOsługi działalności gospodarczej, usługi 
pocztowe i łączności na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnie-
jących oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z oOowiązującymi przepisami szczególnymi, 
możliwość lokalizacji nowych oOiektów, 

O) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami oOowiązujących 
przepisów szczególnych, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 36 –  3269  – Poz. 564 

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

może przekroczyć 12 m licząc od poziomu te-
renu do szczytu kalenicy, dachy Oudynków 
o symetrycznym układzie połaci (w tym do-
puszczalne wielospadowe) o pokryciu da-
chówką luO innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodoOnej, 

O) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąt nachylenia połaci dachowej o spadku 
38°–45°, w układzie symetrycznym, 

c) w oOiektach usługowych dopuszcza się sto-
sowanie dachów jednospadowych, w przy-
padkach uzasadnionych względami użytko-
wymi dopuszcza się realizację oOiektów reali-
zowanych w technologiach nietradycyjnych, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

d) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
oOiektów kuOaturowych o charakterze eks-
pozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do 
demontażu, 

e) ustala się możliwość zaOudowy maksymalnie 
do 80j powierzchni działki Oudowlanej, 

f) ustala się oOowiązek wyznaczenia w oOręOie 
własności odpowiedniej liczOy miejsc parkin-
gowych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przeOywających okresowo oraz zieleni 
izolacyjnej, 

g) dopuszcza się sytuowanie w oOręOie własno-
ści urządzen towarzyszących oraz elementów 
reklamowych, zgodnie z oOowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) Dla terenów U/6-7 – tereny oOjęte strefl eBy 
ochrony ionserwatorsiiej: 
OOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2. 

8. US/(6–7) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
ussug sportu i reireacji na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnie-
jących oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z oOowiązującymi przepisami szczególnymi, 

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

2) dopuszcza się Oudowę oOiektów dla potrzeO 
sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związa-
nymi z ich oOsługą oraz zielenią, 

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

cej niż 10j terenu, towarzyszące funkcji 
dominującej, służące oOsłudze tego terenu, 

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona, 

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

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

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

O) powierzchnia zaOudowy terenu nie może 
Oyć większa niż 20j, 

c) powierzchnia Oiologicznie czynna nie może 
Oyć mniejsza niż 40j. 

9. UK(3–4) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
oOieitbw ussug iultury i ussugi sairalne, ustalone 
jako cele puOliczne, 
1) tereny oOjęte strefl eAy ocissej ochrony ion-

serwatorsiiej oOowiązują ustalenia zawarte 
w § 9 ust. 1. 

10. UO/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny ussug 
oowiaty na wydzielonych działkach wraz z zielenią 
towarzyszącą, ustalone jako cele puOliczne 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) ustala się stosowanie w nowo projektowa-
nych Oudynkach kąt nachylenia połaci da-
chowej od 38°–45°, w układzie syme-
trycznym dwuspadowym, 

O) zakazuje się stosowania dachów wielospa-
dowych w Oudynkach gospodarczych, 

c) oOowiązuje pokrycie dachówka ceramiczną 
luO cementową, 

d) adaptacje istniejących oOiektów z zachowa-
niem dominującej funkcji usługowej, z za-
strzeżeniem zgodności z oOowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

e) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi puOliczne, z zastrzeżeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami oOowiązują-
cych przepisów szczególnych, 

f) dopuszcza się możliwość adaptacji części 
oOiektów na cele mieszkaniowe dla nauczy-
cieli i pracowników administracyjnych, z za-
strzeżeniem zgodności z oOowiązującymi 
przepisami szczególnymi. 

2) dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowych na terenach własnych inwestorów, 
służące oOsłudze terenów, na których są zloka-
lizowane oraz terenów sąsiednich. 

11. UI/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny ussug 
innychy ustalone jako cele puOliczne 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy ist-
niejących oOiektów z zachowaniem dominu-
jącej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem 
zgodności z oOowiązującymi przepisami 
szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych 
oOiektów, 

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

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 

może przekroczyć 12 m licząc od poziomu 
terenu do szczytu kalenicy, dachy Oudyn-
ków o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu da-
chówką ceramiczną luO innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodoOnej, 

O) w oOiektach dopuszcza się stosowanie da-
chów jednospadowych, w przypadkach 
uzasadnionych względami użytkowymi, 
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c) ustala się możliwość zaOudowy maksymal-
nie do 60j powierzchni działki Oudowlanej, 

d) ustala się oOowiązek wyznaczenia w oOrę-
Oie własności odpowiedniej liczOy miejsc 
parkingowych dla samochodów użytkowni-
ków stałych i przeOywających okresowo 
oraz zieleni izolacyjnej, 

e) dopuszcza się sytuowanie w oOręOie wła-
sności urządzen towarzyszących oraz ele-
mentów reklamowych, zgodnie z oOowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi. 

12. RO/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny sa-
dów i ogrodów przydomowych 
1) zakaz lokalizacji Oudynków z pomieszczeniami 

na stały poOyt ludzi, 
2) dopuszcza się prowadzenie napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej. 

13. R/4y R/70 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
rolnicze – uprawy polowe 
1) OOowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 7 

z wyłączeniem pkt 1, 
2) Dopuszcza się funkcję RM – tereny zaOudowy 

zagrodowej, dla której oOowiązują następujące 
ustalenia: 
Dopuszcza się kierunki przekształcen, jak adap-
tacje istniejących Oudynków mieszkalnych 
i gospodarczych na cele zaOudowy mieszka-
niowej oraz usług towarzyszących, zgodnie 
z oOowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) Dla funkcji RM dopuszcza się przeznaczenie 
uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w cią-

gu doOy (ponad 2 kursy) i uciążliwego (po-
nad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona. 

4) ,aOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych luO hodowla-
nych, stwarzających zagrożenie luO uciążliwo-
ści dla mieszkanców i środowiska przyrodni-
czego, 

5) Dopuszcza się lokalizację oOiektów agrotury-
stycznych, 

6) Ustala się warunki, zasady i standardy kształ-
towania zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się oOowiązujące i nieprzekraczal-

ne linie zaOudowy zgodnie z rysunkiem pla-
nu. Dla działek, gdzie nie są wyznaczone li-
nie zaOudowy, zaOudowę należy lokalizować 
zgodnie z przepisami szczególnymi i odręO-
nymi, 

O) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 
może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie wię-
cej niż 12 m, 

c) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąt nachylenia połaci dachowej o spadku 
20°–45°, w układzie symetrycznym, 

d) dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną luO cemento-

wą Oądź innymi materiałami o fakturze da-
chówkopodoOnej,  

e) oOowiązuje stosowanie w nowo projekto-
wanych Oudynkach mieszkalnych połaci da-
chowych o spadkach 30–45°, w układzie 
symetrycznym, 

f) Dopuszcza się stosowanie dachów jedno-
spadowych wyłącznie w Oudynkach gara-
żowych gospodarczych luO towarzyszących,  

g) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

h) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zaOudowy – 0,75, 

i) ustala się minimalny udział powierzchni Oio-
logicznie czynnej  w zagospodarowaniu 
działki – 40j, 

j) oOowiązuje wysokość ogrodzen od dróg pu-
Olicznych i terenów puOlicznych maksymal-
nie do 1,8 m, 

k) ustala się maksymalny udział ogrodzenia 
pełnego izolującego optycznie na 35j po-
wierzchni ogrodzenia, 

l) dla ogrodzen zaleca się stosowanie materia-
łów naturalnych z przewagą drewna 
i kamienia Oądź żywopłotów, 

m) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych ustala się oOowiązek wydzielenia 
w oOręOie własności miejsc postojowych dla 
samochodów użytkowników stałych i prze-
Oywających okresowo. 

14. ZP/(6-10) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zieleni urzldzonej, takiej jak parki, ogrody, zielen-
ce ok. 
1) usuwanie drzew (ewentualne) luO wykonywa-

nie roOót ziemnych w ich poOliżu należy: 
a) przeprowadzić w sposóO nieszkodzący 

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

O) sieci uzOrojenia podziemnego i nadziemnego 
należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie 
z oOowiązującymi przepisami i normami, 

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

d) dopuszcza się lokalizację oOiektów małej ar-
chitektury, urządzen zaOawowych dla dzie-
ci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla 
pieszych. 

2) Dla terenów ZP/7y ZP/9 – tereny oOjęte czę-
ściowo strefl eAy ochrony ionserwatorsiiej 
oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 1. 

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

ogrodzeniem ażurowym o wysokości nieprze-
kraczającej 1,6 m, 

2) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej 
od granicy cmentarza. 
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III. Wieo Raibw: 

1. MN/11/(1–5) – przeznaczenie podstawowe – za-
Oudowa mieszianiowa jednorodzinna wolno stojąca 
luO Oliźniacza, o niskiej intensywności zaOudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkan w Oudynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 

wOudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zielen urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i Oudynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25j powierzchni użytkowej zaOu-
dowy działki, z wyłączeniem terenów oOjętych 
strefami ochrony konserwatorskiej, dla których 
oOowiązują ustalenia z § 9, 

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

4) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) dopuszcza się lokalizację małych zOiorników 
wodnych – oczka wodne, stawy o powierzchni 
lustra wody do 200 m2. 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze użytkowe lecz nie 
więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, 

O) dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną luO cementową, 
Oądź innymi materiałami o fakturze dachów-
kopodoOnej, z wyłączeniem terenów ozna-
czonych na rysunku planu symOolami 
MN11/(2-3), 

c) Oryłą Oudynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zaOudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

d) ustala się jako oOowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych Oudynkach miesz-
kalnych  połaci dachowych o spadkach 38o–
–45o w układzie symetrycznym,  

e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach gospodar-
czych luO towarzyszących, 

f) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

g) dopuszcza się przeznaczanie pod zaOudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35j powierzchni działek, pozostałą część 
należy użytkować jako czynną Oiologicznie 
(trawniki, zielen ozdoOna, ogrody ok.), 

h) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wOudowanych) ustala się oOo-
wiązek wydzielenia w oOręOie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przeOywających okreso-
wo. 

7) Dla terenów MN/11/ 2-3 – tereny oOjęte strefl 
eBy ochrony ionserwatorsiiej  
a) oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2. 

2. MW/6 – przeznaczenie podstawowe – zaOudowa 
mieszianiowa wielorodzinna o średniej intensywno-
ści zaOudowy. 
1) tereny oOjęte strefl eBy ochrony ionserwator-

siiej oOowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2, 
2) dopuszczalne kierunki przekształcen: moderniza-

cje, adaptacje i przeOudowy istniejących Oudyn-
ków mieszkalnych, zgodnie z oOowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi 
wOudowane, przyOudowane luO wolno stojące, 
spełniające wymogi przepisów szczególnych, 
urządzenia towarzyszące, zielen urządzona, 

4) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do oOiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkanców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doOy) oOsługi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) zaOrania się lokalizowania zakładów produkcyj-
nych, magazynowych oraz trwałego składowa-
nia surowców i materiałów masowych, 

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zaOudowy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza się zachowanie w istniejących 

wielorodzinnych Oudynkach mieszkalnych da-
chów płaskich, 

O) w nowo projektowanych Oudynkach miesz-
kalnych należy stosować dachy o symetrycz-
nych układach połaci dachowych (dopusz-
czalne wielospadowe), o pokryciu dachówką 
ceramiczną luO cementowa w kolorze cegla-
stym, 

c) ustala się ograniczenie wysokości nowo reali-
zowanej wielorodzinnej zaOudowy mieszka-
niowej do 2 kondygnacji plus poddasze użyt-
kowe, lecz nie więcej niż 12 m od poziomu 
terenu do szczytu kalenicy, 

d) w zagospodarowaniu terenów należy 
uwzględnić odpowiednią liczOę miejsc posto-
jowych dla samochodów osoOowych – nie 
mniejszą niż ilość mieszkan w Oudynku, 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaży dla samocho-
dów osoOowych luO pojazdów jednoślado-
wych, ich lokalizację należy przewidzieć 
w projekcie zagospodarowania terenu, oOiek-
ty te powinny posiadać ujednolicone gaOaryty 
i formę architektoniczną. 

3. RM/(27 – 28)  – przeznaczenie podstawowe- tere-
ny zaOudowy zagrodowej, 
1) Dopuszczalne kierunki przekształcen: 

adaptacje istniejących Oudynków mieszkalnych 
i gospodarczych na cele zaOudowy mieszkanio-
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wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z oOo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

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

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

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona. 

3) ,aOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych luO hodowla-
nych, stwarzających zagrożenie luO uciążliwości 
dla mieszkanców i środowiska przyrodniczego, 

4) Dopuszcza się lokalizację oOiektów agrotury-
stycznych 

5) Ustala się warunki, zasady i standardy kształto-
wania zaOudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się oOowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zaOudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
Dla działek, gdzie nie są wyznaczone linie za-
Oudowy, zaOudowę należy lokalizować zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odręOnymi, 

O) wysokość nowo realizowanej zaOudowy nie 
może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej 
niż 12 m, 

c) ustala się stosowanie w nowych Oudynkach 
kąt nachylenia połaci dachowej o spadku 
20°–45°, w układzie symetrycznym, 

d) dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną luO cementową 
Oądź innymi materiałami o fakturze dachów-
kopodoOnej,  

e) oOowiązuje stosowanie w nowo projektowa-
nych Oudynkach mieszkalnych połaci dacho-
wych o spadkach 30–45°, w układzie syme-
trycznym, 

f) Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w Oudynkach garażowych 
gospodarczych luO towarzyszących,  

g) zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych 
na elewacjach Oudynków, 

h) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zaOudowy – 0,75, 

i) ustala się minimalny udział powierzchni Oio-
logicznie czynnej  w zagospodarowaniu dział-
ki – 40j, 

j) oOowiązuje wysokość ogrodzen od dróg pu-
Olicznych i terenów puOlicznych maksymalnie 
do 1,8 m, 

k) ustala się maksymalny udział ogrodzenia peł-
nego izolującego optycznie na 35j po-
wierzchni ogrodzenia, 

l) dla ogrodzen zaleca się stosowanie materia-
łów naturalnych z przewagą drewna i kamie-
nia Oądź żywopłotów, 

ł) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych ustala się oOowiązek wydzielenia w oO-
ręOie własności miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przeOy-
wających okresowo. 

4. US/8 – przeznaczenie podstawowe – tereny ussug 
sportu i reireacji na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształcen: 

a) modernizacja, adaptacje i przeOudowy istnie-
jących oOiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z oOowiązującymi przepisami szczególnymi, 

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

2) dopuszcza się Oudowę oOiektów dla potrzeO 
sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związa-
nymi z ich oOsługą oraz zielenią, 

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

cej niż 10j terenu, towarzyszące funkcji 
dominującej, służące oOsłudze tego terenu, 

O) urządzenia towarzyszące, 
c) zielen urządzona, 

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

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

od poziomu terenu (najniższego) do okapu 
dachu dla oOiektów sportowych i usługo-
wych nie może przekroczyć 9 m, 

O) powierzchnia zaOudowy terenu nie może Oyć 
większa niż 20j, 

c) powierzchnia Oiologicznie czynna nie może 
Oyć mniejsza niż 40j. 

5. RRO/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny oO-
sługi produkcji w gospodarstwach ryOackich: 
1) OOowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1, 
2) Przez teren przeOiega sieć gazowa wysokiego 

ciśnienia DN 350 PN 6.3 MPa; 
3) ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 

o szerokości 50 m po oOu stronach sieci, licząc 
od osi gazociągu, 

4) oOowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 3. 

§ 6 

Zasady rozwoju i funicjonowania uisadu 
iomuniiacyjnego: 

1. Ustala się linie rozgraniczające przestrzen puOliczną 
w zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami 
pomocniczymi) i wprowadza się ich następującą 
klasyfikację funkcjonalną: 
1) droga wojewbdzia nr 341, relacji Brzeg Dolny – 

Pęgów, o parametrach drogi zOiorczej KDZ oraz 
droga wojewbdzia nr 340 Wołów – OOorniki- 
Śląskie o parametrach drogi gsbwnej KDA, 
a) dopuszcza się poszerzenie linii rozgraniczają-

cej drogi o tereny przyległe, jeśli uzasadnia to 
projekt modernizacji drogi, 

O) szerokość jezdni = 6,0–7,0 m, 
c) zakazuje się wprowadzania nowych wjazdów 

na drogę wojewódzką z nowo realizowanych 
oOiektów, 

d) dostępność terenów zainwestowanych po-
przez drogi klasy niższej, zgodnie z kategory-
zacją dróg puOlicznych, 

e) dla oOiektów Oudowlanych nieprzeznaczo-
nych na stały poOyt ludzi odległość pomiędzy 
oOiektami Oudowlanymi a zewnętrzną krawę-
dzią jezdni nie może Oyć mniejsza niż 10 m 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 36 –  3273  – Poz. 564 

na terenie zaOudowanym i nie mniejsza niż 
20 m poza terenem zaOudowanym,  

f) dla oOiektów przeznaczonych na stały poOyt 
ludzi odległość pomiędzy oOiektami Oudowla-
nymi a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może 
Oyć mniejsza niż 10 m na terenie zaOudowa-
nym, a poza terenem zaOudowanym, nie 
mniejsza niż 30 m, 

g) dopuszcza się lokalizacje urządzen ochrony 
czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu 
samochodowego jeśli zostaną przekroczone 
dopuszczalne normy, 

h) dopuszcza się korektę łuków drogi w celu 
poprawy warunków widoczności i Oezpie-
czenstwa ruchu, 

i) dopuszcza się Oudowę ciągów pieszo-
jezdnych wzdłuż zaOudowy i poza zaOudową, 

2) drogi powiatowe, dostępne Oez ograniczen, 
o parametrach drogi loialnej KDL, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = 14–

–20 m, 
O) szerokość jezdni = 5,0–6,0 m, 
c) odległość pomiędzy oOiektami Oudowlanymi 

a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może Oyć 
mniejsza niż 9 m na terenie zaOudowanym 
i nie mniejsza niż 20 m poza terenem zaOu-
dowanym, chyOa że inaczej wskazują nie-
przekraczalne luO oOowiązujące linie zaOudo-
wy, zaznaczone na rysunku planu, oraz tech-
niczne warunki usytuowania Oudynków od 
granicy działki, 

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

e) występuje konieczność Oudowy ciągów pie-
szo-jezdnych wzdłuż zaOudowy i poza zaOu-
dową, 

f) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 
elementów małej architektury, 

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

3) droga gminnay projektowana, o parametrach 
drogi zOiorczej KDZg (relacji: Wrocław – OOorni-
ki Śląskie): 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = 20–

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

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

d) odległość pomiędzy oOiektami Oudowlanymi 
a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może Oyć 
mniejsza niż 10 m na terenie zaOudowanym 
i nie mniejsza niż 20 m poza terenem zaOu-
dowanym, dla oOiektów Oudowlanych nie 
przeznaczonych na stały poOyt ludzi, 

e) dla oOiektów przeznaczonych na stały poOyt 
ludzi odległość pomiędzy oOiektami Oudowla-
nymi a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może 
Oyć mniejsza niż 10 m na terenie zaOudowa-
nym, a poza terenem zaOudowanym, nie 
mniejsza niż 30 m dla Oudynków jednokon-
dygnacyjnych i nie mniejsza niż 40 m dla Ou-
dynków wielokondygnacyjnych, 

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

4) drogi gminne, dostępne Oez ograniczen, o para-
metrach drogi dojazdowej KDD ewentualnie dro-
gi loialnej KDL, 
a) szerokość  w liniach rozgraniczających = 6–

–16 m, 
O) szerokość jezdni = 4,0–7,0 m, 
c) odległość pomiędzy oOiektami Oudowlanymi 

a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może Oyć 
mniejsza niż 6 m na terenie zaOudowanym 
i nie mniejsza niż 15 m poza terenem zaOu-
dowanym, chyOa że inaczej wskazują nie-
przekraczalne luO oOowiązujące linie zaOudo-
wy, zaznaczone na rysunku planu, oraz tech-
niczne warunki usytuowania Oudynków od 
granicy działki, 

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

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

f) występuje konieczność Oudowy ciągów pie-
szo-jezdnych wzdłuż zaOudowy i poza zaOu-
dową, 

g) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 
elementów małej architektury, 

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

5) KDx – cilgi piesze, wśród zaOudowy mieszka-
niowej istniejącej i projektowanej, odpowiadają-
ce parametrom dróg pożarowych, utwardzone, 
przystosowane do przejazdu pojazdów straży 
pożarnej i oOsługi komunalnej, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = min 

4 m, 
O) szerokość jezdni utwardzonej = min 3 m, 
c) minimalne promienie skrętu = 11 m na łuku 

zewnętrznym. 
6) KDp-j – cilgi pieszo-jezdney wśród zaOudowy 

mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, od-
powiadające parametrom dróg pożarowych, 
utwardzone, przystosowane do przejazdu pojaz-
dów straży pożarnej i oOsługi komunalnej, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = min 

5 m, 
O) szerokość jezdni utwardzonej = min 3,5 m, 
c) minimalne promienie skrętu = 11 m na łuku 

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

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

4 m, 
O) minimalne promienie skrętu = 10 m na łuku 

zewnętrznym. 

2. W liniach rozgraniczajlcych drbg i ulic dopuszcza 
sir: 
1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdoOnej, 
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2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na 
warunkach określonych w przepisach szczegól-
nych, w oparciu o sporządzone dokumentacje 
techniczne uzgodnione z zarządcami dróg, 

3) lokalizację urządzen oOsługi komunikacji zOioro-
wej (przystanki, zatoki autoOusowe), 

4) lokalizację nieograniczających Oezpieczenstwa 
ruchu reklam, oOiektów małej architektury, 

5) do czasu realizacji projektowanych odcinków 
ulic luO poszerzenia do docelowych parametrów 
istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy 
sposóO zagospodarowania terenów, Oez możli-
wości wprowadzania trwałych oOiektów Oudow-
lanych, uniemożliwiających docelową realizację 
ustalen planu, 

6) lokalizację ścieżek pieszo-rowerowych. 

§ 7 

Zasady rozwoju infrastruitury technicznej: 

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie linio-
we elementy infrastruktury technicznej wraz z to-
warzyszącymi urządzeniami, poza przyłączami do 
poszczególnych oOiektów, powinny Oyć usytuowa-
ne pod ziemią (linie elektryczne niskiego i średniego 
napięcia i telefoniczne wyłącznie kaOlowe) z wyłą-
czeniem trafostacji oraz znajdować się w liniach 
rozgraniczających dróg i ulic luO innych przestrzeni 
puOlicznych. W sytuacjach szczególnie uzasadnio-
nych względami technicznymi Oądź Oezpieczenstwa 
dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem 
ulic. 
1) Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w li-

niach rozgraniczających drogi zgodnie z § 6 
ust. 2 pkt 2. 

2. OOsługę oOszaru oOjętego planem w zakresie infra-
struktury technicznej określa się następująco: 
1) zaopatrzenie w wodę dla celów Oytowych, usłu-

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

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

(przewody prowadzone w liniach rozgranicza-
jących ulic), 

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

c) ustala się zakaz lokalizacji Oezodpływowych 
zOiorników na nieczystości płynne (szamO) 
w zaOudowie mieszkalnej, produkcyjnej 
i usługowej dla terenów skanalizowanych, 

3) kanalizacja deszczowa – prowadzone w liniach 
rozgraniczających ulic, odprowadzenie wód opa-
dowych za pomocą istniejących luO projektowa-

nych kolektorów, do istniejących rowów (za 
zgodą ich zarządcy), 

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

5) zaopatrzenie w gaz  
a) oOowiązuje zaopatrzenie w gaz siecią roz-

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

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

6) elektroenergetyka 
a) dopuszcza się zasilanie istniejącą siecią na-

powietrzną niskiego napięcia, 
O) adaptuje się istniejące stacje transformato-

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

c) dopuszcza się przeOiegi lokalnych linii elek-
troenergetycznych na terenach przewidzia-
nych pod rozwój zaOudowy poza pasem dro-
gowym, 

d) zaleca się kaOlowanie istniejących odcinków 
sieci napowietrznych w przypadku kolizji 
z projektowaną zaOudową oraz w rejonach 
intensywnej istniejącej i projektowanej zaOu-
dowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci, 

e) dopuszcza się możliwość prowadzenia kaOli 
energetycznych w liniach rozgraniczających 
dróg puOlicznych i prywatnych, 

f) dopuszcza się przeOiegi lokalnych linii elek-
troenergetycznych na terenach przewidzia-
nych pod rozwój zaOudowy – w liniach roz-
graniczających dróg i ulic, oraz poza pasem 
drogowym, 

g) sieci wysokiego napięcia w strefach zaOudo-
wy mieszkaniowej jako skaOlowane, 

h) ustala się oOowiązek zachowania normatyw-
nych odległości zaOudowy od istniejących 
i projektowanych linii elektroenergetycznych, 

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

7) elektroenergetyczne sieci przesyłowe o napięciu 
400 kV 
a) utrzymuje się istniejącą elektroenergetyczną 

linie przesyłową NN o napięciu 400 kV relacji 
Mikółowa –  zarna,  

O) dopuszcza się modernizacje istniejącej linii 
elektroenergetycznej o napięciu 400 kV, 

c) oOowiązuje strefa ochronna wzdłuż linii elek-
troenergetycznej o napięciu 400 kV o szero-
kości 90 m (po 45 m od osi linii w oOu kie-
runkach), 

d) zaOrania się lokalizowania oOiektów Oudow-
lanych przeznaczonych na poOyt ludzi przez 
czas dłuższy niż 8 godzin na doOę w strefie 
ochronnej dla linii elektroenergetycznej, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 36 –  3275  – Poz. 564 

e) dopuszcza się realizację oOiektów związa-
nych z działalnością gospodarczą, tury-
styczną, rekreacyjną i rolną, w których po-
Oyt ludzi nie przekracza 8 godzin, przy speł-
nieniu wszystkich wymagan Polskiej Normy 
PN-E-05100 z dnia 03.03.1998 r. „Elektro-
energetyczne linie napowietrzne Projekto-
wanie i Oudowa”, 

  8) oOowiązuje uzgadnianie wszelkich warunków 
lokalizacji projektowanych oOiektów z właści-
cielem przedmiotowej linii,  

  9) telekomunikacja – kanalizacją kaOlową prowa-
dzoną w liniach rozgraniczających ulic (w pasie 
chodnika), 

10) gospodarka odpadami – stałe odpady Oytowo-
gospodarcze gromadzone w szczelnych pojem-
nikach i kontenerach zlokalizowanych przy po-
sesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego 
wywozu na zorganizowane gminne wysypisko 
odpadów komunalnych w Golędzinowie. Go-
spodarka odpadami powinna się odOywać 
zgodnie z ok. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 . o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

§ 8 

1. Na terenie oOjętym opracowaniem planu ustala się 
oOowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej 
sieci drenarskiej. 

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

§ 9 

Zasady zagospodarowania terenbw i oOieitbw 
podlegajlcych ochronie 

Szczegbsowe zasady ochron ionserwatorsiiej: 
1. Strefa eAy ocissej ochrony ionserwatorsiiej 

1) Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 
oOejmuje oOszar, na którym elementy układu 
przestrzennego miejscowości luO jej części, tzn. 
rozplanowanie, zaOudowa oraz związany z nimi 
teren i krajoOraz zachowały się w stanie niena-
ruszonym luO jedynie nieznacznie zniekształco-
nym, a także teren wpisany do rejestru zaOyt-
ków. Jest to oOszar uznany za szczególnie waż-
ny pod względem przekazu historycznego i kul-
turowego. W strefie tej oOowiązuje Oezwzględny 
priorytet wymagan konserwatorskich nad 
wszelką prowadzoną współcześnie działalnością 
inwestycyjną, gospodarczą i usługową oraz ko-
nieczność opracowania planu szczegółowego 
rewaloryzacji. WoOec powyższego pierwszen-
stwo mają wszelkie działania odtworzeniowe 
i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku przy-
rodniczych elementów krajoOrazu, jak i w sto-
sunku do historycznej struktury technicznej, in-
stalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz 
zaOudowy. 

2) Wyznaczona została dla miejscowości Urazy 
LuOnbwy Roocissawice, 

3) na oOszarze strefy „A” ochrony konserwator-
skiej ośrodka historycznego w Urazie zakazuje 
się lokalizację nowych wiat przystankowych 
oraz oOiektów handlowych i usługowych typu: 
kiosk, pawilon, 

4) nakazuje się sytuowanie Oudynków z zachowa-
niem historycznej linii zaOudowy, 

5) w przypadku Urazu zaOudowa winna Oyć usta-
lona na podstawie wyprzedzających Oadan ar-
cheologiczno-architektonicznych; z uwagi na du-
że prawdopodoOienstwo wystąpienia w oOsza-
rze inwestycji zaOytkowych pozostałości histo-
rycznej zaOudowy, należy liczyć się z możliwo-
ścią ich wykorzystania przy realizacji projekto-
wanego Oudynku; zakres ich zachowania należy 
uzgodnić z Wojewódzkim Monserwatorem ,a-
Oytków, 

6) jeżeli wyniki Oadan, o których mowa w ust. 1 
pkt 5, nie pozwolą na ustalenie historycznej linii 
zaOudowy, oOowiązuje wyznaczenie linii jako 
kontynuację historycznej linii zaOudowy sąsied-
niej, 

7) W strefie „A” oOowiązują następujące wymogi 
konserwatorskie: 
a) należy zachować historyczny układ prze-

strzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic, pla-
ców, linie zaOudowy, kompozycję wnętrz 
urOanistycznych i kompozycję zieleni) oraz 
poszczególne elementy tego układu (tj. histo-
ryczne nawierzchnie ulic, placów i chodni-
ków; cieki i zOiorniki wodne, instalacje wodne 
i inne historyczne oOiekty techniczne, zaOu-
dowę i zielen); 

O) należy konserwować zachowane elementy 
układu przestrzennego; 

c) poszczególne oOiekty o wartościach zaOyt-
kowych należy poddać restauracji i moderni-
zacji technicznej z dostosowaniem oOecnej 
luO projektowanej funkcji do wartości oOiek-
tu; 

d) należy dążyć do odtworzenia zniszczonych 
elementów zespołu. W niektórych przypad-
kach wskazane jest zaznaczenie śladów nie-
istniejących fragmentów historycznej kompo-
zycji przestrzennej; 

e) należy dostosować nową zaOudowę do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
sytuacji, skali i Oryły, w tym formy i wysoko-
ści dachu oraz nawiązywać formami współ-
czesnymi, artykulacją ścian i użytym materia-
łem elewacyjnym do lokalnej tradycji archi-
tektonicznej, 

f) należy stosować podziały otworów okien-
nych i drzwiowych nawiązujące do rozwiązan 
historycznych,  

g) Nowa zaOudowa nie może dominować nad 
zaOudową historyczną; 

h) należy usunąć oOiekty dysharmonizujące luO 
pozostawić je do śmierci technicznej. Analo-
gicznie należy postępować w stosunku do in-
nych elementów zniekształcających założenie 
historyczne (ok. Ołędnych nasadzen zieleni); 

i) należy podtrzymać funkcje historycznie 
utrwalone oraz dostosować funkcje współ-
czesne do wartości zaOytkowych zespołu 
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i jego poszczególnych oOiektów, a funkcje 
uciążliwe i degradujące wyeliminować; 

j) w przypadku inwestycji nowych należy prefe-
rować te z nich, które stanowią rozszerzenie 
luO uzupełnienie już istniejących form zain-
westowania terenu, przy założeniu maksy-
malnego zachowania i utrwalenia istniejących 
już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują 
one z historycznym charakterem oOiektu; 

k) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych zwią-
zanych z urządzeniami przekaźnikowymi tele-
komunikacji, 

l) zakaz Oudowy Oetonowych ogrodzen z ele-
mentów prefaOrykowanych, 

m) zachować historyczną nawierzchnie kamien-
ną, z ewentualnym ich uzupełnieniem, 

n) należy uzgadniać lokalizację kominów, zOior-
ników na materiały  masowe, dominant archi-
tektonicznych z Wojewódzkim Monserwato-
rem ,aOytków, 

o) podział nieruchomości uzgadniać z Woje-
wódzkim Monserwatorem ,aOytków, 

p) przeOieg sieci uzOrojenia podziemnego i nad-
ziemnego należy uzgadniać z Wojewódzkim 
Monserwatorem ,aOytków, 

q) umieszczanie reklam luO innych taOlic, nie-
związanych Oezpośrednio z danym oOiektem 
i stanowiących na oOiekcie luO oOszarze ele-
ment oOcy, jest Oezwzględnie zaOronione. 
Dopuszczalne jest umiejscawianie taOlic in-
formacyjnych instytucji luO szyldów sklepów 
i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, 
we właściwej, nie agresywnej formie. Lokali-
zację i projekty tych elementów należy 
uzgadniać z Wojewódzkim Monserwatorem 
,aOytków, 

r) wszelkie inwestycje i rozOiórki oOiektów na 
oOszarze strefy „A” ochrony konserwator-
skiej należy uzgadniać z Wojewódzkim Mon-
serwatorem ,aOytków, 

s) Wszelkie działania poniżej poziomu terenu na 
oOszarze strefy „A” szczególnej ochrony kon-
serwatorskiej winny Oyć uzgodnione z Woje-
wódzkim Monserwatorem ,aOytków i prze-
prowadzone pod nadzorem i za zezwoleniem 
właściwego Wojewódzkiego Monserwatora 
,aOytków. 

2. Strefa eBy ochrony ionserwatorsiiej. 
1) Strefa „B” ochrony konserwatorskiej oOejmuje 

oOszary, w których elementy dawnego układu 
przestrzennego miejscowości luO jej części, tzn. 
rozplanowanie, kształt zewnętrzny zaOudowy, 
a także jej powiązania z zielenią i krajoOrazem 
zachowały się w stosunkowo doOrym stanie 
i całość stanowi wartość kulturową w skali lo-
kalnej. 

2) Wyznaczona została dla miejscowości LuOnbwy 
Roocissawicey Nowosielcey 

3) nakazuje się sytuowanie Oudynków z zachowa-
niem historycznej linii, 

4) wyznaczenie linii jako kontynuację historycznej 
linii zaOudowy sąsiedniej, 

5) W strefie „B” oOowiązują następujące wymogi 
konserwatorskie: 

a) należy zachować i wyeksponować elementy 
historycznego układu przestrzennego, tj. roz-
planowanie dróg, ulic i placów, linie zaOudo-
wy, kompozycję wnętrz urOanistycznych oraz 
kompozycję zieleni; 

O) oOiekty o wartościach zaOytkowych należy 
poddać restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem oOecnej luO projektowanej 
funkcji do wartości oOiektu; 

c) nowa zaOudowa winna Oyć dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie lokalizacji, rozplanowania, skali i Oryły, 
w tym formy i wysokości dachu oraz nawią-
zywać formami współczesnymi, artykulacja 
ścian i użytym materiałem elewacyjnym do 
lokalnej tradycji architektonicznej. Nie może 
ona dominować nad zaOudową historyczną. 
Wszelka działalność inwestycyjna musi 
uwzględniać istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne; 

d) oOowiązuje lokalizacja Oudynków z zachowa-
niem historycznej kompozycji urOanistycznej, 

e) zakaz Oudowy Oetonowych ogrodzen z ele-
mentów prefaOrykowanych, 

f) oOowiązuje zachowanie historycznej na-
wierzchni kamiennej, z ewentualnym ich uzu-
pełnieniem, 

g) oOowiązuje pokrycie dachu dachówką cera-
miczną luO cementową w kolorze ceglastym, 

h) zakaz stosowania kolorów jaskrawych na 
elewacjach Oudynków, 

i) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych zwią-
zanych z urządzeniami przekaźnikowymi tele-
komunikacji, 

j) należy uzgadniać lokalizację kominów, zOior-
ników na materiały masowe, dominant archi-
tektonicznych z Wojewódzkim Monserwato-
rem ,aOytków, 

k) Należy stosować podział otworów okiennych 
i drzwiowych nawiązujące do rozwiązan hi-
storycznych, 

l) elementy dysharmonizujące, zwłaszcza unie-
możliwiające ekspozycję wartościowych 
oOiektów zaOytkowych, winny Oyć usunięte 
luO poddane odpowiedniej przeOudowie. Do-
puszcza się pozostawienie ich do śmierci 
technicznej; 

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

n) należy przyznać pierwszenstwo wszelkim 
działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyj-
nym, zarówno w przypadku przyrodniczych 
elementów krajoOrazu, jak i w stosunku do 
historycznej struktury technicznej, instalacji 
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz oOiek-
tów zaOytkowych oOjętych ewidencją zaOyt-
ków oraz oOiektów położonych na oOszarze 
oOjętym strefą; 

o) należy preferować te inwestycje, które sta-
nowią rozszerzenie luO uzupełnienie już istnie-
jących form zainwestowania terenu, przy za-
łożeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
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warunkiem, iż nie kolidują one z historycz-
nym charakterem oOiektu; 

p) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych zwią-
zanych z urządzeniami przekaźnikowymi tele-
komunikacji, 

q) podział nieruchomości uzgadniać z Woje-
wódzkim Monserwatorem ,aOytków, 

r) przeOieg sieci uzOrojenia podziemnego i nad-
ziemnego należy uzgadniać z Wojewódzkim 
Monserwatorem ,aOytków, 

s) umieszczanie reklam luO innych taOlic, nie-
związanych Oezpośrednio z danym oOiektem 
i stanowiących na oOiekcie luO oOszarze ele-
ment oOcy, jest zaOronione. Dopuszczalne 
jest umiejscawianie taOlic informacyjnych in-
stytucji luO szyldów sklepów i zakładów 
w miejscach na to wyznaczonych, we wła-
ściwej, nie agresywnej formie. W przypad-
kach spornych luO wątpliwych lokalizację 
i projekty tych elementów należy uzgadniać 
z Wojewódzkim Monserwatorem ,aOytków,  

t) wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Wo-
jewódzkim Monserwatorem ,aOytków  

3. Strefa eKy  ochrony irajoOrazu iulturowego. 
1) Strefa M” ochrony krajoOrazu kulturowego oOej-

muje tereny harmonijnego współistnienia krajo-
Orazu przyrodniczego z historyczną zaOudową 
luO oOszary o wyglądzie ukształtowanym w wy-
niku działalności ludzkiej. 

2) Wyznaczona została dla miejscowości Jaryy 
LuOnbw. 

3) Nakazuje się sytuowanie Oudynków z zachowa-
niem historycznej linii zaOudowy. 

4) W strefie „M” z uwagi na podlegający ochronie 
charakter relacji między oOiektami przyrodni-
czymi a kuOaturowymi oOowiązują następujące 
wymogi konserwatorskie: 
a) należy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego układu przestrzennego, tj. roz-
planowanie dróg, ulic i placów, linie zaOudo-
wy, kompozycję wnętrz urOanistycznych 
i kompozycję zieleni; 

O) nowa zaOudowa winna Oyć dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i Oryły przy zało-
żeniu harmonijnego współistnienia elementów 
kompozycji historycznej i współczesnej oraz 
nawiązywać formami współczesnymi do lo-
kalnej tradycji architektonicznej; wszelka 
działalność inwestycyjna musi uwzględniać 
istniejące już związki przestrzenne i plani-
styczne; 

c) należy przyznać pierwszenstwo wszelkim 
działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyj-
nym, zarówno w przypadku przyrodniczych 
elementów krajoOrazu, jak i w stosunku do 
historycznej struktury technicznej, instalacji 
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz oOiek-
tów zaOytkowych oOjętych ewidencją zaOyt-
ków i położonych na oOszarze oOjętym strefą; 

d) należy preferować te inwestycje, które sta-
nowią  rozszerzenie  luO  uzupełnienie  już 
istniejących form zainwestowania terenu, 
przy założeniu maksymalnego zachowania 

i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, iż nie kolidują one z historycz-
nym charakterem oOiektu; 

e) formy inwestowania należy w maksymalnym 
stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpi-
sanie w otaczający krajoOraz. , tego powodu 
należy wyłączyć z możliwości realizacji inwe-
stycje duże wielkooOszarowe, jak również te, 
które wymagają znacznych przeoOrażen kra-
joOrazu; 

f) należy utrzymywać krajoOraz przyrodniczy 
związany przestrzennie z historycznym zało-
żeniem urOanistycznym; winno się uwolnić 
jego oOszar od elementów dysharmonizują-
cych, rekultywować tereny zniszczone, 
a w przypadku wprowadzania nowych ele-
mentów winny one podnosić estetyczne war-
tości tych terenów i podkreślać ich związek 
przestrzenny z historycznym założeniem 
urOanistycznym; 

g) wskazane jest wprowadzanie luO poszerzanie 
funkcji związanych z rekreacją pod warun-
kiem należytego zaOezpieczenia wartości 
tych terenów przed zniszczeniem luO znie-
kształceniem; 

h) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych zwią-
zanych z urządzeniami przekaźnikowymi tele-
komunikacji, 

i) należy uzgadniać lokalizację kominów, zOior-
ników na materiały  masowe, dominant archi-
tektonicznych z Wojewódzkim Monserwato-
rem ,aOytków, 

j) umieszczenia reklam luO innych taOlic, nie-
związanych Oezpośrednio z danym oOiektem 
i stanowiących element oOcy na tym oOsza-
rze, jest zaOronione. Dopuszcza się umiej-
scawianie taOlic informacyjnych instytucji luO 
szyldów sklepów i zakładów w miejscach na 
to wyznaczonych, we właściwej, nieagre-
sywnej formie. W przypadkach spornych luO 
wątpliwych lokalizację i projekty tych ele-
mentów należy uzgadniać z Wojewódzkim 
Monserwatorem ,aOytków  

k) wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Wo-
jewódzkim Monserwatorem ,aOytków. 

4. Strefa eWy ochrony reliitbw archeologicznych. 
1) Strefa „W” ochrony reliktów archeologicznych 

oOejmuje tereny o rozpoznanej zawartości sta-
nowisk archeologicznych podlegających ochro-
nie konserwatorskiej, charakteryzujących się 
własną formą krajoOrazową, wyróżniającą się 
w rzeźOie terenu. OOiektami tymi mogą Oyć: 
grodziska wraz z otaczającymi je fosami, cmen-
tarzyska kurhanowe luO pojedyncze kurhany, 
fortalicje, groOle ok. 

2) Wyznaczona została w następujących miejsco-
wościach: Urazy LuOnbwy Jary 
a) LuOnbw: 2 grodziska: stanowisko poz. 8.1, 

stanowisko nr 2/78 A,P 76-27; poz. 8.21, 
stanowisko nr 1/34 A,P 77-27, z wałami 
i fosami; 

O) Jary: kurhan, poz. 4.2, stan. nr 24/8, A,P 
76-27; 
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c) Uraz: grodzisko kasztelanskie z ruinami zam-
ku, fosami, poz. 19.11 stanowisko nr 8/2 
AP, 77-27; wpisane do rejestru zaOytków 
archeologicznych pod numerem 29/Arch/64. 
z dnia 16.06.1964. 

3) Na oOszarze strefy „W” oOowiązują następujące 
wymogi konserwatorskie: 

4) zakazana jest wszelka działalność Oudowlana 
oraz inwestycyjna niezwiązana Oezpośrednio 
z konserwacją luO rewaloryzacją tego terenu; 

5) dopuszcza się jedynie prowadzenie prac: 
a) porządkowych, 
O) konserwacji zachowanych fragmentów za-

Oytkowych celem ich ekspozycji w 
c) terenie luO zaOezpieczenia przed zniszcze-

niem, 
d) przystosowanie terenu do pełnienia funkcji 

muzealnych, 
6) Wszelkie działania na terenie strefy „W” ochrony 

reliktów archeologicznych winny Oyć uzgodnio-
ne z Wojewódzkim Monserwatorem ,aOytków 
i prowadzone pod nadzorem i za zezwoleniem 
Wojewódzkiego Monserwatora ,aOytków. Dzia-
łania te poprzedzone są wyprzedzającymi Oada-
niami archeologicznymi prowadzonymi na koszt 
Inwestora, który winien liczyć się z konieczno-
ścią zlecenia dodatkowych Oadan luO opracowan 
studialnych archeologicznych, architektonicz-
nych, stratygraficznych, dendrochronologicz-
nych i innych. 

5. Strefa eOWy oOserwacji archeologicznej. 
1) Strefa „OW” oOserwacji archeologicznej oOejmu-

je oOszar o stwierdzonej luO domniemanej za-
wartości ważnych reliktów archeologicznych. 

2) Na oOszarze w granicach oOjętych opracowa-
niem planu wprowadza się strefę „OW” ochrony 
zaOytków archeologicznych dla wsi o metryce 
średniowiecznej. 

3) Wyznaczona została w następujących miejsco-
wościach: Urazy Roocissawicey Jary. 

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

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

O) Nadzór archeologiczny i ratownicze Oadania 
archeologiczne, prowadzone przez uprawnio-
nego archeologa, odOywają się na koszt in-
westora, 

c) Pozwolenia konserwatorskie należy uzyskać 
przed wydaniem pozwolenia na Oudowę i dla 
roOót niewymagających pozwolenia na Ou-
dowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 

akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania 
roOót Oudowlanych, 

d) w przypadku dokonania znalezisk archeolo-
gicznych prace Oudowlane winny Oyć prze-
rwane, a teren udostępniony do ratowniczych 
Oadan archeologicznych. Badania te wyko-
nywane są na koszt inwestora (Rozporządze-
nie Ministra Multury z 9 czerwca 2004 r.; 
Dz. U. Nr 150, poz. 1579). Wyniki tych Oa-
dan decydują o możliwości kontynuowania 
prac Oudowlanych, konieczności zmiany 
technologii luO ewentualnie o ich zaniechaniu 
i zmianie przeznaczenia terenu, 

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

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

powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkie-
go Monserwatora ,aOytków o terminie rozpo-
częcia i zakonczenia prac ziemnych z co naj-
mniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

O) W przypadku wystąpienia zaOytków i oOiek-
tów archeologicznych wymagane jest podję-
cie ratowniczych Oadan wykopaliskowych, za 
pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Monserwatora ,aOytków. 

6. Stanowisia archeologiczne 
1) Na oOszarze stanowisk archeologicznych oOo-

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

ok., przy czym należy unikać zOyt głęOokiej 
orki, stanowiącej zagrożenie dla znajdujących 
się w ziemi zaOytków archeologicznych; 

O) dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na 
terenie stanowiska archeologicznego, pod 
warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwole-
nia od  Wojewódzkiego Monserwatora ,aOyt-
ków oraz przeprowadzenia ratowniczych Oa-
dan archeologicznych metodą wykopalisko-
wą. Badania te uwolnią teren przeznaczony 
pod inwestycję od archeologicznej suOstancji 
zaOytkowej i umożliwią jednocześnie prze-
prowadzenie tejże inwestycji. W takim przy-
padku Oadania archeologiczne prowadzone są 
na koszt Inwestora, który zoOowiązany jest 
zlecić ich wykonanie wyOranej przez sieOie 
instytucji, firmie luO archeologowi uprawnio-
nym do ich wykonywania. Wyniki tych Oadan 
decydują o możliwości kontynuowania prac 
Oudowlanych, konieczności zmiany technolo-
gii luO ewentualnie o ich zaniechaniu i zmia-
nie przeznaczenia terenu. 
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Jary oOszar 76-27 AZP 

Lp. nr stanowiska określenie datowanie uwagi 
4.1 stan. nr 1/101 ślad osadnictwa późne średniowiecze  

4.2 stan. nr 24/8 kurhan Epoka Orązu 
OOjęte ścisłą strefą ochrony archeologicz-
nej „W” 

 
LuOnbw oOszar 76-27 AZP 

8.1 stan. nr 2/78 
grodzisko stożko-
wate 

XIV–XV wiek 

Grodzisko wpisane do rejestru zaOytków 
archeologicznych pod numerem 
83/Arch/65 z 20 stycznia 1965. OOjrte 
ocissl strefl ochrony archeologicznej 
eWy 

8.2 stan. nr 3/79 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

wczesne średniowiecze 
późne średniowiecze 

 

8.3 stan. nr 4/80 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
8.4 stan. nr 5/81 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
8.5 stan. nr 6/82 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
8.6 stan. nr 7/83 ślad osadnictwa późne średniowiecze  

8.7 stan. nr 8/84 osada 
wczesne średniowiecze, 
faza młodsza 

 

8.8 stan. nr 9/85 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
8.9 stan. nr 10/86 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
8.10 stan. nr 11/87 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
8.11 stan. nr 12/88 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
8.12 stan. nr 13/89 osada późne średniowiecze  

8.13 stan. nr 14/90 
ślad osadnictwa 
osada 

pradzieje 
późne średniowiecze 

 

8.14 stan. nr 15/91 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
8.15 stan. nr 16/92 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
8.16 stan. nr 17/93 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
8.17 stan. nr 18/94 osada późne średniowiecze  
8.18 stan. nr 19/95 ślad osadnictwa późne średniowiecze  

8.19 stan. nr 20/96 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

pradzieje 
późne średniowiecze 

 

8.20 stan. nr 21/97 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
Oez loka-
lizacji 

stan. nr 22/98 ślad osadnictwa późne średniowiecze  

Bez loka-
lizacji 

stan. nr 23/99 ślad osadnictwa V okres epoki Orązu  

Bez loka-
lizacji 

stan. nr 26/100 ślad osadnictwa chronologia nieokreślona  

 
LuOnbw oOszar 77-27 AZP 

Lp. nr stanowiska określenie datowanie uwagi 
1 2 3 4 5 

8.21 stan. nr 1/34 grodzisko VII –I X wiek 

Grodzisko wpisane do rejestru zaOyt-
ków archeologicznych pod numerem 
92/Arch/65 z 03 lutego 1963. OOjęte 
ścisłą strefą ochrony archeologicznej 
„W”. 

8.22 stan. nr 25/35 osada późne średniowiecze  
8.23 stan. nr 26/36 ślad osadnictwa późne średniowiecze  

8.24 stan. nr 27/37 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

wczesne średniowiecze, 
faza młodsza późne śre-
dniowiecze 

 

8.25 stan. nr 28/38 osada; późne średniowiecze  
8.26 stan. nr 29/39 osada kultura łużycka  
8.27 stan. nr 30/40 osada późne średniowiecze  

8.28 stan. nr 31/41 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

epoka kamienia pradzieje 
późne średniowiecze 

 

8.29 
stan. nr 32/42 
 

ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

kultura łużycka pradzieje  
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cd. taOeli 
1 2 3 4 5 

8.30 stan. nr 33/43 osada kultura łużycka  

8.31 stan. nr 34/44 
ślad osadnictwa 
osada 

neolit (?) 
kultura łużycka 

 

8.32 stan. nr 35/45 osada późne średniowiecze  

8.33 stan. nr 36/46 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

pradzieje 
późne średniowiecze 

 

8.34 stan. nr 37/47 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa; 

wczesne średniowiecze, 
faza młodsza 
późne średniowiecze 

 

8.35 stan. nr 20/24 
Osada 
Osada 

Pradzieje 
Wczesne średniowiecze 

 

8.36 stan. nr 2/25 ślad osadnictwa neolit  
 
Roocissawice oOszar 76-26 AZP 

Lp. nr stanowiska określenie datowanie uwagi 

17.1 stan. nr 12/39 
cmentarzysko ciało-
palne 

epoka kamienia – I okres 
epoki Orązu 

 

17.2 stan. nr 15/42 ślad osadnictwa neolit  
17.3 stan. nr 16/43 osada kultura łużycka  

17.4 stan. nr 17/44 
osada 
osada 

pradzieje 
późne średniowiecze 

 

17.5 stan. nr 18/45 ślad osadnictwa pradzieje  

17.6 stan. nr 19/46 
osada 
ślad osadnictwa 

pradzieje 
kultura łużycka 

 

17.7 stan. nr 20/47 osada XIV-XVI wiek  

17.8 stan. nr 21/48 
osada 
osada 

kultura łużycka 
późne średniowiecze 

 

17.9 stan. nr 22/49 
ślad osadnictwa 
osada 
osada 

pradzieje 
XIV-XV wiek 
okres nowożytny 

 

17.10 stan. nr 23/50 ślad osadnictwa pradzieje  

17.11 stan. nr 24/51 
osada 
ślad osadnictwa 

pradzieje 
kultura łużycka 

 

17.12 stan. nr 25/52 osada kultura łużycka  
17.13 stan. nr 26/53 ślad osadnictwa pradzieje  

17.14 
stan. nr 27/54 
 

osada 
osada 

późne średniowiecze 
okres nowożytny 

 

17.15 
stan. nr 28/55 
 

ślad osadnictwa 
osada 

pradzieje 
późne średniowiecze 

 

17.16 stan. nr 29/56 osada późne średniowiecze  
17.17 stan. nr 30/57 osada późne średniowiecze  
Oez 

lokaliza-
cji 

stan. nr 9/36 
cmentarzysko ciało-
palne 

kultura łużycka, V okres 
epoki Orązu 

 

Oez 
lokaliza-
cji 

stan. nr 10/37 ślad osadnictwa chronologia nieokreślona  

Oez 
lokaliza-
cji 

stan. nr 11/38 
cmentarzysko ciało-
palne 

kultura łużycka, V okres 
epoki Orązu 

 

Oez 
lokaliza-
cji 

stan. nr 13/40 ślad osadnictwa XIV-XV wiek  

Oez 
lokaliza-
cji 

stan. nr 14/41 ślad osadnictwa epoka kamienia  

17.26  

 mentarz przyko-
ścielny przy Mościele 
filialnym p.w. św. 
Mrzyża 

 
 mentarz przykościelny traktowany 
jako stanowisko archeologiczne 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 36 –  3281  – Poz. 564 

Roocissawice oOszar 75-27 AZP 

Lp. nr stanowiska określenie datowanie uwagi 

17.18 Man. Nr 8/109 
ślad osadnictwa 
punkt osadniczy 
punkt osadniczy 

epoka kamienia 
kultura łużycka 
pradzieje 

 

 
Roocissawice oOszar 76-27 AZP 

Lp. nr stanowiska określenie datowanie uwagi 
17.19 stan. nr 9/1 ślad osadnictwa pradzieje  

17.20 stan. nr 10/2 
ślad osadnictwa 
osada 

kultura łużycka 
wczesne średniowiecze, faza młodsza 

 

17.21 stan. nr 11/3 osada późne średniowiecze  
17.22 stan. nr 12/4 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
17.23 stan. nr 13/5 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
17.24 stan. nr 14/6 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
17.25 stan. nr 15/7 ślad osadnictwa wczesne średniowiecze, faza młodsza  

 
Uraz oOszar 76-26 AZP 

Lp. nr stanowiska określenie datowanie uwagi 
19.1 stan. nr 40/33 osada wczesne średniowiecze, faza starsza  
19.2 stan. nr 41/34 osada wczesne średniowiecze, faza starsza  

19.3 stan. nr 42/35 
ślad osadnictwa 
osada 

pradzieje 
wczesne średniowiecze, faza starsza 

 

 
Uraz oOszar 76-27 AZP 

Lp. nr stanowiska określenie datowanie uwagi 
19.4 stan. nr 35/102 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
19.5 stan. nr 36/103 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
19.6 stan. nr 37/104 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
19.7 stan. nr 38/105 ślad osadnictwa późne średniowiecze  
19.8 stan. nr 39/106 ślad osadnictwa pradzieje  
19.9 stan. nr 40/107 ślad osadnictwa późne średniowiecze  

 
Uraz oOszar 77-27 AZP 

Lp. Nr stanowiska określenie datowanie uwagi 
1 2 3 4 5 

19.10 stan. nr 6/1 
Osada 
Osada  

Multura łużycka 
Późne średniowiecze 

 

19.11 stan. nr 8/2 Grodzisko  XIII wiek 

Grodzisko wpisane do 
rejestru zaOytków 
archeologicznych pod 
numerem 29/Arch/64. 
OOjęte ścisłą strefą 
ochrony archeologicz-
nej „W” 

19.12 stan. nr 3/3 
Ślady osadnictwa 
osada 

Mezolit 
Multura przeworska, okres wpływów 
rzymskich 

 

19.13 stan. nr 4/4 

Osada  
Osada 
Osada 
Ślady osadnictwa 

Epoka kamienia 
Multura łużycka, IV okres epoki Orązu, 
kultura przeworska, II wiek n.e. 
1674 

 

19.14 stan. nr 5/5 Osada 
Multura łużycka, IV-V okres epoki Orą-
zu, 

 

19.15 stan. nr 1/6  mentarzysko ciałopalne 
Multura łużycka V okres epoki Orązu – 
okres halsztacki 

 

19.16 stan. nr 7/7 Osada 
kultura przeworska, późny okres wpły-
wów rzymskich 

 

19.17 stan. nr 17/8  mentarzysko ciałopalne  hronologia nieokreślona   
19.18 stan. nr 9/9  mentarzysko ciałopalne Multura łużycka V okres epoki Orązu  
19.19 stan. nr 10/10  mentarzysko ciałopalne Multura łużycka, okres halsztacki  
19.20 stan. nr 21/11 Ślady osadnictwa Późne średniowiecze  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 36 –  3282  – Poz. 564 

cd. taOeli 
1 2 3 4 5 

19.21 stan. nr 22/12 Osada Wczesne średniowiecze, fazy późne  
19.22 stan. nr 23/13 Ślady osadnictwa Późne średniowiecze  

19.23 stan. nr 24/14 
Osada 
Ślady osadnictwa 

Wczesne średniowiecze 
Późne średniowiecze 

 

19.24 stan. nr 25/15 Ślady osadnictwa Późne średniowiecze  
19.25 stan. nr 26/16 Osada Późne średniowiecze  
19.26 stan. nr 27/17 Ślady osadnictwa Późne średniowiecze  
19.27 stan. nr 28/18 Ślady osadnictwa Późne średniowiecze  
19.28 stan. nr 29/19 Osada Późne średniowiecze  
19.29 stan. nr 30/20 Osada Późne średniowiecze  
19.30 stan. nr 31/21 Osada Wczesne średniowiecze, faza młodsza  
19.31 stan. nr 32/22 Osada Późne średniowiecze  
19.32 stan. nr 33/23 Ślady osadnictwa Wczesne średniowiecze  
Bez loka-
lizacji 

stan. nr 12/26 Ślady osadnictwa Późne średniowiecze  

Bez loka-
lizacji 

stan. nr 13/27 Ślady osadnictwa   

Bez loka-
lizacji 

stan. nr 14/28 Ślady osadnictwa Późne średniowiecze  

Bez loka-
lizacji 

stan. nr 15/29 Ślady osadnictwa Późne średniowiecze  

Bez loka-
lizacji 

stan. nr 16/30 Ślady osadnictwa 2 poł. XI wieku  

Bez loka-
lizacji 

stan. nr 11/31 Ślady osadnictwa Neolit   

Bez loka-
lizacji 

stan. nr 18/32 Ślady osadnictwa Multura łużycka; okres halsztacki  

Bez loka-
lizacji 

stan. nr 19/33 Ślady osadnictwa neolit  

 
7. Dla oOieitbw i oOszarbw oOjrtych ewidencja zaOytibw: ustala sir nastrpujlce wymogi: 

1) Należy zachować luO odtworzyć historyczną Oryłę, kształt i t geometrię dachu oraz zastosowanie trady-
cyjnych materiałów Oudowlanych, w tym rodzaj, typ, i kolor pokrycia dachowego, 

2) Należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczny detal architektoniczny, 
3) Należy zachować kształt, rozmiar i rozmieszczenie otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem Oudyn-

ku, 
4) Należy utrzymać luO odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi, 
5) Należy zachować oryginalne elewacje z ich wystrojem architektonicznym, 
6) Wskazane jest stosowanie kolorystyki nawiązującej do stosowanej w przeszłości, 
7) Elementy powierzchniowe instalacji technicznej projektować i montować z zachowaniem wartości zaOyt-

kowych, 
8) Przed podjęciem prac projektowych należy uzyskać wytyczne konserwatorskie odnośnie planowanych 

prac, 
9) Nowe inwestycje, podziały nieruchomości, remonty, przeOudowy, rozOudowy, nadOudowy i rozOiórki, na-

leży uzgadniać z Wojewódzkim Monserwatorem ,aOytków, 
 

Wyiaz oOieitbw i oOszarbw oOjrtych wojewbdzil ewidencja zaOytibw: 

LuOnbw 

Lp. Nazwa oOiektu Adres, nr Datowanie 
1 2 3 4 
  1. Mur wokół kościoła Mościelna 4 XIX, XX 

,espół pałacowy: Masztanowa 5  
Pałac  1870, XIX/XX, pocz. XX 
Rządcówka   
Budynek mieszkalny pracowników folwarku I  
Budynek inwentarski pracowników folwarku I  
Budynek mieszkalny pracowników folwarku II  
Budynek mieszkalny pracowników folwarku III  
Garaż  
,espól dwu oOór XIX/XX 
Stodoła XIX/XX 

  2. 

Spichlerz 

 

Ok. 1870 
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cd. taOeli 
1 2 3 4 
  3. Dom ludowy OOornicka 1 Ok. 1870 
  4. Dom mieszkalny Urazka 60 2 poł. XIX w 
  5. ,espół mieszkalno – gospodarczy: Urazka 50 p. XX 
  6. ,espół mieszkalno – gospodarczy Urazka 40 XIX/XX 
  7. ,espół mieszkalno – gospodarczy Urazka 38 XIX/XX 
  8. Dom mieszkalny Urazka 34 Ok. 1910 
  9. d. młyn Urazka 15 XIX/XX 
10. Dom mieszkalny Urazka 2 p. XX 
11. Dom mieszkalny Leśna 1 Ok. 1920 
12. Dom mieszkalny OOornicka 3 k. XIX 
13. Dom mieszkalny OOornicka 5 Ok. 1920 
14. Dom mieszkalny OOornicka 4 k. XIX 
15. Dom mieszkalny OOornicka 47 Ok. 1900 
16. Dom mieszkalny Mopernika 15 p. XX 
17. Dom mieszkalny Mopernika 17 p. XX 
18. Dom mieszkalny OOornicka14 p. XX 
19. Dom mieszkalny OOornicka 12 p. XX 
20. Dom mieszkalny OOornicka 6 Ok. 1900 –10 
21. Dom mieszkalny 3-go Maja 5 Pocz. XX 
22. Dom mieszkalny 3-go Maja 2 Ok. 1905 
23. Dom mieszkalny Pęgowska 2 p. XX 
24. Dom mieszkalny Mościelna 1 Ok. 1880 
25. Dom mieszkalno – gospodarczy Mościelna 3 Ok. 1920 
26. Dom mieszkalny Mościelna 32 p. XX 
27. ,espół mieszkalno – gospodarczy Mościelna 33 Ok. 1900-1910 
28. Dom mieszkalny Mościelna 35 k. XIX 
29. ,espół mieszkalno – gospodarczy Mościelna 39 k. XIX 
30. Dom mieszkalny Mościelna 43 p. XX 
31. Dom mieszkalny Mościelna 51 Ok. 1890 
32.  mentarz poewangelicki Na zach. Od wsi Poł. XIX w. 
33.  mentarz przykościelny  XV w. 

34. 

,espól folwarczny: 
Budynek gospodarczy wielofunkcyjny 
Wozownia z częścia  
Spichlerzową 
Dom nr 12 
Dom nr 11 
Budynek inwentarski 
Stacja transformatorowa 

Nowosielce 2 poł. XIX 

 
Niziny 

  1. Budynek mieszkalny nr 7 Pocz. XX w. 
  2. Budynek mieszkalny nr 8 k. XIX w. 

 
Roocissawice 

Lp. Nazwa oOieitu Adresy nr Datowanie 
1 2 3 4 

  1. 
Brama kościelna  
(wchodząca w skład zespołu kościelnego) 

Wołowska 26 XIX 

,espół pałacowy: XVIII/XIX/ ok.1 ćw.XIX 
- pałac – oO. mieszkania p. XX 
- stodoła p. XX 

  2. 

- Oud. gospodarczy 

Ul.Wołowska 
13/15/17 

p. XX 
  3. Szkoła Podstawowa Wołowska 41 p. XX 
  4. Dom mieszkalny Leśna 1 Ok. 1910-15 
  5. Dom mieszkalny Wołowska 1 Ok. 1920 
  6. Dom mieszkalny Wołowska 36 Ok. 1925 
  7. Dom mieszkalny Wołowska 37 1909 
  8. Dom mieszkalny Wołowska 46 Ok. 1910 
  9. Dom mieszkalny Wołowska 48 Ok. 1870 
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cd. taOeli 
1 2 3 4 

,espół mieszkalno-gospodarczy  
– dom mieszkalny k. XIX, ok. 1930 10. 
– stodoła 

 
Wołowska 81 

L 90 XIX, ok. 1920 
11. Dom mieszkalny Wołowska 97 XIX/XX 
12. Dom mieszkalny Żmigrodzka 7 p. XX 
13.  mentarz przykościelny ,espół kościelny XIV w. 
14.  mentarz parafialny Na pn. od wsi 2 poł. XIX w. 

 
Uraz 

Lp. Nazwa oOieitu Adresy nr Datowanie 
  1. Poczta pl. Wolności 7  
  2. Szkoła podstawowa pl. Wolności 12  
  3. PleOania rzymsko – katolicka pl. Wolności 6  

  4. Domy mieszkalne 
ul. Brzeska nr: 3, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 17, 
20, 21, 23, 24, 25, 26 

Ok. p. XIX, p. XX 

  5. Domy mieszkalne ul. Lipowa nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 XIX/XX 

  6. Domy mieszkalne 
ul. 1 Maja nr: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 
17, 18, 19, 20 

2 poł. XIX/ XX 

  7. 
,espoły mieszkalno-gospodarcze (dom 
mieszk. + Oud. gospodarczy) 

ul. 1 Maja nr: 3a, 14 XIX/XX 

  8. Domy mieszkalne ul. 3 Maja nr: 1, 2, 4, 5, 6,  
  9. Dom mieszkalny ul. Młynska nr: 8, 11  

10. 
,espół mieszkalno-gospodarczy (dom 
mieszkalny + stodoła) 

ul. Młynska 4a  

11. Domy mieszkalne ul. Ogrodowa nr: 1, 6, 7, 8 Ok. 1910 -20 

12. 
,espoły mieszkalno-gospodarcze (dom 
mieszk. + Oud. gospodarczy) 

ul. RyOna nr: 1, 5, 6  

13. Domy mieszkalne ul. RyOna nr: 7-8, 10  
14. Domy mieszkalne ul. Mwiatowa nr: 1, 2, 3, 4  
15. Domy mieszkalne ul. Odrzanska nr: 3, 6, 7, 8, 10  

16. 
,espół mieszkalno-gospodarcze 
(d. mieszk. + Oud. gosp. + stodoła) 

ul. Odrzanska nr 12  

17. Domy mieszkalne ul. Wolności nr: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 XIX/XX 

18. Domy mieszkalne 
ul. Wołowska nr: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12-13, 14, 15, 16,17, 19, 20-21, 22, 24, 
27O, 29, 30, 31, 33 + stacja trafo, 34 

XIX/XX 

19. 
,espół mieszkalno-gospodarczy (dom 
mieszk. + Oud. gospodarczy) 

ul. Wolności  nr 29  

20. Domy mieszkalne 
ul. Wrocławska nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 18/19, 20, 21/22, 23, 24/25, 26, 27, 
28, 31, 32, 33, 34, 35 

2 poł. XIX/XX 

21. 
,espoły mieszkalno-gospodarcze (dom 
mieszk. + Oud. gospodarczy) 

ul. Wrocławska nr: 16, 36 - dawna  gospoda  

22. Dom mieszkalny z młynem Ul. Młynska 11  
23. Dom mieszkalny Ul. Wolności 3  
24. Dom mieszkalny Ul. Wolności 6  
25. Dom mieszkalny Ul. Wołowska 29  
26.  mentarz parafialny Ul. 3-go Maja  1 poł. XIX w. 
27. Dom mieszkalny, oOora Ul. 1 Maja 14  
28. ,espół mieszkalno - gospodarczy Ul. Młynska 14  

 

Jary: 
Lp. Nazwa oOiektu Adres, nr Datowanie 
  1. Budynek mieszkalno - usługowy Akacjowa 20  
  2. Budynek mieszkalny Akacjowa 13  
  3. Budynek mieszkalny Akacjowa 10  
  4. Budynek mieszkalny Akacjowa 23  
  5. Budynek mieszkalny Akacjowa 38  
  6. Budynek mieszkalno - gospodarczy Lipowa 2  

  7. 
Budynek administracji Nadleśnictwa Mra-
niec 
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8. Dla oOszarbw i oOieitbw wpisanych do rejestru zaOytibw ustala sir nastrpujlce wymogi: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne dotyczących oOiektów i oOszarów znajdujących się w rejestrze zaOyt-

ków wymagają  pozwolenia Wojewódzkiego Monserwatora ,aOytków, przed uzyskaniem pozwolenia na 
Oudowę Oądź zgłoszeniem do organu administracji architektoniczno-Oudowlanej  

O) Przed podjęciem prac projektowych należy uzyskać wytyczne konserwatorskie odnośnie planowanych 
prac, 

LuOnbw 

Lp. Nazwa oOiektu Adres; nr 
Wpis do rejestru zaOytibw 

Nr/dzień 
  1. Mościół filialny p.w. Św. Mrójcy  1715 z dn. 20.06.1966 r. 

 
Roocissawice 

Lp. Nazwa oOiektu Adres; nr 
Wpis do rejestru zaOytibw 

Nr/dzień 

  1. 
Mościół filialny p.w. 
Podwyższenia Mrzyża Świętego 

 
1185 

, dn. 10.12.1964r 
,espół pałacowo-parkowy: 
Pałac 
Mawiarnia  
Oficyna 

  2. 

Park  

Ul .Polna 43 
666/W 

, dn. 07.05.1992r.; 

 
Uraz  

Lp. Nazwa oOiektu Adres; nr 
Wpis do rejestru zaOytibw 

Nr/dzień 

  1. Ośrodek historyczny 
OOszar ośrodka określony 
granicami strefy „A” ścisłej 
ochrony konserwatorskie 

517 
, dn. 01.12.1958r. 

  2. Mościół parafialny p.w. Michała Archanioła   
198 

, dn.31.05.1950r. 

  3. ,amek  
400 

, dn. 24.11.1956r. 

  4. Park zamkowy  
413/W 

, dn. 29.05.1978r. 

  5. Dom mieszkalno-gospodarczy Pl. Wolności 1 
736/W 

05.01.1998r. 

  6. Dom mieszkalno Pl. Wolności 2 
737/W 

, dn.25.02.1998r. 

  7. Dom mieszkalny Pl. Wolności 10 
738/W 

, dn.09.02.1998r. 
 
 
  9. Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy: 

a) określa się strefę ochrony sanitarnej dla cmen-
tarzy skanalizowanych w odległości 50 m od 
granicy cmentarza, a dla cmentarzy nie skanali-
zowanych w odległości 150 m od granicy, 

O) wyklucza się lokalizację w oOszarze strefy no-
wej zaOudowy przeznaczonej na stały poOyt lu-
dzi. 

10. Strefy ochrony ujrć wody: 
a) określa się strefę ochrony sanitarnej dla ujęć 

wody zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

§ 10 

Szczegblne zasady zagospodarowania wyniiajlce 
z potrzeOy ochrony orodowisia przyrodniczego 

1) wszelka działalność w oOręOie terenu oOjętego pla-
nem winna respektować oOowiązujące przepisy 
szczególne dotyczące ochrony i kształtowania śro-
dowiska, 

2) Oezwzględnie zaOrania się wprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków do wód powierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntów, 

3) uciążliwość prowadzonej działalności w zakresie 
emisji hałasu, wiOracji, zanieczyszczen powietrza, 
suOstancji złowonnych oraz niejonizującego pro-
mieniowania elektromagnetycznego, nie może po-
wodować przekroczenia granic własności terenu na 
jakim jest lokalizowana, 

4) dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko wymagane jest przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, 

5) zaOrania się lokalizowania w granicach działek 
oOiektów i urządzen usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
oOiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciążliwości dla mieszkanców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 4 kursy w ciągu doOy) oOsługi 
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transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) trans-
portu dostawczego, 

6) na terenie oOjętym planem dopuszcza się wszelkie 
działania na rzecz poprawy stanu środowiska nieza-
leżnie od tego czy są one Oezpośrednio związane z 
ustaloną funkcją tereny. 

§ 11 

Zasady i warunii podziasu terenbw na dziasii 
Oudowlane 

1) Granice nowych podziałów geodezyjnych, dopusz-
cza się z zastrzeżeniem zachowania minimalnej sze-
rokości frontu działki Oudowlanej (mierzonej w linii 
zaOudowy): 
a) w zaOudowie oznaczonej 

symOolem MN       = 20 m, 
O) w zaOudowie oznaczonej 

symOolem MU, MNU     = 24 m, 
2) Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydziela-

nych działek Oudowlanych: 
a) w zaOudowie oznaczonej symOolem MN: 

wolno stojącej       =1000 m2, 
Oliźniaczej        = 700 m2, 
szeregowej        = 500 m2, 

O) w zaOudowie oznaczonej 
symOolem MU        = 1000 m2, 

c) w zaOudowie oznaczonej 
symOolem MNU       = 1200 m2, 

d) RM          = 1500 m2 

3) W przypadku podziałów wtórnych w terenach za-
Oudowanych, w uzasadnionych przypadkach, do-
puszcza się odstępstwa od powierzchni nowo wy-
dzielanych działek wymienionych w § 11 ust. 2. 

§ 12 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późn. zmianami), w wysokości 30j. 

§ 13 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi OOornik Śląskich. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PR,EWODNI ,Ą P 
 RADP MIEJSMIEJ 

 SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 
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Zaslcznii nr 1 do uchwasy Rady Miej-
siiej w OOorniiach Śllsiich z dnia 
15 grudnia 2005 r. (poz. 564) 
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Zaslcznii nr 2 do uchwasy Rady Miej-
siiej w OOorniiach Śllsiich z dnia 
15 grudnia 2005 r. (poz. 564) 
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Zaslcznii nr 3 do uchwasy Rady Miej-
siiej w OOorniiach Śllsiich z dnia 
15 grudnia 2005 r. (poz. 564) 
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Zaslcznii nr 4 do uchwasy Rady Miej-
siiej w OOorniiach Śllsiich z dnia 
15 grudnia 2005 r. (poz. 564) 
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Zaslcznii nr 5 do uchwasy Rady Miej-
siiej w OOorniiach Śllsiich z dnia 
15 grudnia 2005 r. (poz. 564) 
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Zaslcznii nr 6 do uchwasy Rady Miej-
siiej w OOorniiach Śllsiich z dnia 
15 grudnia 2005 r. (poz. 564) 
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