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106 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Brunów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie 
nr XII/91/2003 z dnia 29 października 2003 r. Rada Miejska w Chocianowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w gra-
nicach określonych na rysunku planu, stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Integralną częścią uchwały są załączniki do niniejszej 
uchwały:  
1) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący załącz-

nik nr 1,  

2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 
projektu planu stanowiące załącznik nr 2, 

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwe-
stycji z zakresu insrastruktury technicznej, kture na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich si-
nansowania stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3 

Na ustalenia planu składają się: 
1) Ustalenia dla całego obszaru objętego planem okre-

ślone w rozdziale II niniejszej uchwały, 
2) Ustalenia szczegułowe dla terenuw w liniach roz-

graniczających określone w rozdziale III niniejszej 
uchwały, 

3) Przepisy końcowe określone w rozdziale IV niniej-
szej uchwały. 
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§ 4 

Celem planu jest: 
1) umożliwienie działalności rużnorodnych podmiotuw 

przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych kon-
sliktuw i optymalizacji korzyści wynikających ze 
wspulnych działań, 

2) stworzenie warunkuw właściwych prawu lokalne-
mu w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zapew-
niających możliwośn rozwoju przez zapis ustaleń 
sunkcjonalnych oraz regulacyjnych. 

§ 5 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
  1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikami, 
  2) przepisy szczegulne – aktualne w momencie 

wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne, 

  3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
częśn przeznaczenia terenu, ktura powinna 
dominowan na danym terenie, 

  4) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
częśn przeznaczenia terenu, ktura uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu,  

  5) tymczasowe przeznaczenie terenu – przezna-
czenie inne niż podstawowe, obowiązujące do 
czasu zagospodarowania terenu zgodnego 
z przeznaczeniem podstawowym, 

  6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na kturym dopuszcza się 
wznoszenie budynkuw oraz budowli naziem-
nych, niebędącymi liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi 
urządzeniami, 

  7) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
przeznaczenie podstawowego, 

  8) uciążliwośn – zjawisko lub stan utrudniający 
życie albo dokuczliwe dla otaczającego środo-
wiska, takie jak: hałas, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, 

9) akcent sormalny – element kompozycji przycią-
gający uwagę obserwatora i w ten sposub 
podkreślający inny element kompozycji, 

10) dominanta – obiekt (np. budynek lub jego 
częśn), ktury koncentruje uwagę obserwatoruw 
w pewnym obszarze w większym stopniu niż 
akcent sormalny, zadaniem dominant jest uła-
twienie orientacji w terenie, pełnienie sunkcji ła-
two zapamiętywanych symboli, 

11) zabudowa przemysłowa – zabudowa służąca 
prowadzeniu działalności produkcyjnej, maga-
zynowej, składowej, rzemieślniczej, logistycz-
nej wraz z towarzyszącymi obiektami admini-
stracyjnymi, biurowymi, usługowymi i socjal-
nymi, 

12) usługi z zakresu: 
a) handlu detalicznego – działalnośn związana 

ze sprzedażą detaliczną towaruw z wyłą-
czeniem sprzedaży paliw do pojazduw me-
chanicznych, 

b) handlu hurtowego – działalnośn związana ze 
sprzedażą hurtową towaruw z wyłączeniem 

sprzedaży paliw do pojazduw mechanicz-
nych, 

c) gastronomii – działalnośn restauracji, baruw, 
kawiarni, herbaciarni, pubuw, winiarni, cu-
kierni itp., 

d) obsługi ludności lub przedsiębiorstw – dzia-
łalnośn związana z obsługą nieruchomości, 
usługi projektowe, działalnośn prawnicza, 
notarialna, rachunkowośn, działalnośn zwią-
zana z pośrednictwem sinansowym, działal-
nośn w zakresie reklamy lub insormacji, 
drobne usługi takie jak: sotograsia, poligra-
sia, gabinety kosmetyczne i sryzjerskie, pral-
nia, szewc, naprawa artykułuw przeznacze-
nia osobistego i użytku domowego, działal-
nośn biur i agencji turystycznych, insormacja 
turystyczna, działalnośn ośrodkuw i placu-
wek edukacyjnych, a także działalnośn sirm 
pocztowych i telekomunikacyjnych itp., 

e) administracji – działalnośn administracji pu-
blicznej i gospodarczej, 

s) kultury – działalnośn galerii i wystaw, klu-
buw muzycznych, literackich, czytelni, bi-
bliotek, domuw kultury, świetlic itp., 

g) kultu religijnego – działalnośn kościołuw 
i związkuw wyznaniowych, 

h) zdrowia i opieki społecznej – działalnośn 
przychodni, gabinetuw lekarskich, aptek; 
żłobkuw itp., 

i) oświaty – działalnośn przedszkoli, szkuł 
podstawowych, 

j) rzemiosła – działalnośn małych zakładuw 
produkcyjnych i naprawczych,  

k) turystyki – działalnośn hoteli, moteli, do-
muw wycieczkowych, schronisk młodzie-
żowych itp., 

l) sportu i rekreacji – działalnośn ośrodkuw lub 
obiektuw sportowo-rekreacyjnych takich 
jak: boiska, korty tenisowe, hale sportowe, 
ośrodki sportuw wodnych, ośrodki jeździec-
kie itp. 

2. Pojęcia niezdesiniowane należy rozumien zgodnie 
z przepisami szczegulnymi. 

§ 6 

1. Następujące oznaczenia grasiczne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o rużnym przezna-

czeniu lub rużnych zasadach zagospodarowania, 
3) symbole podstawowego przeznaczenia terenuw, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) ( ) – tymczasowe przeznaczenie terenu – sym-

bole określające przeznaczenie terenu umiesz-
czone w nawiasie obok symbolu przeznaczenia 
podstawowego, 

6) granice stres ochrony konserwatorskiej: 
a) „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
b) „„” ochrony konserwatorskiej, 
c) „K” ochrony krajobrazu kulturowego, 
d) „OW” obserwacji archeologicznej, 

7) granica stresy ochrony sanitarnej wokuł cmenta-
rza. 
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2. Następujące oznaczenia grasiczne przedstawione na 
rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami 
planu i mają charakter insormacyjny: 
1) orientacyjne linie podziału wewnętrznego tere-

nuw o tym samym przeznaczeniu,  
2) zalecana lokalizacja budynkuw mieszkalnych 

jednorodzinnych,  
3) symbole określające zabytki architektury i bu-

downictwa,  
a) obiekty wpisane do rejestru zabytkuw,  
b) obiekty o wartościach zabytkowych,  
c) obszary wpisane do rejestru zabytkuw,  
d) zabytkowe cmentarze,  

4) symbole określające stanowiska archeologiczne, 
5) numery drug wojewudzkich i powiatowych, 
6) oznaczenia grasiczne w dziale – zasady obsługi 

w zakresie insrastruktury technicznej poza stre-
sami technicznymi od napowietrznych linii elek-
troenergetycznych.  

R o z d z i a ł  II 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 7 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala się: 
1) ukształtowania lub rewaloryzacji wymagają:  

a) ciągi zabudowy lokalizowane wzdłuż drug pu-
blicznych,  

b) kompozycje zieleni publicznej,  
2) ochrony wymagają obiekty o wartościach zabyt-

kowych oznaczone na rysunku planu,  
3) sormę i usytuowanie nowych budynkuw mieszkal-

nych oraz obiektuw i urządzeń towarzyszących na-
leży kształtowan w nawiązaniu do istniejącej zabu-
dowy regionalnej przy zastosowaniu tradycyjnych 
materiałuw wykończeniowych,  

4) należy zachowan zasadnicze elementy zagospoda-
rowania przestrzennego, tj. rozplanowanie drug, 
ulic, placuw, linie zabudowy i kompozycję wnętrz 
urbanistycznych,  

5) zakaz wprowadzania elementuw zagospodarowania 
terenu agresywnych lub obcych krajobrazowo, 
w tym szczegulnie obiektuw o wysokości przekra-
czającej wysokośn wyższego z budynkuw miesz-
kalnych zlokalizowanych na sąsiednich działkach,  

6) dopuszcza się realizację dominant jedynie na obiek-
tach kultu religijnego,  

7) dopuszcza się realizację akcentuw sormalnych je-
dynie na terenach zabudowy usługowej,  

8) szczegułowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i ogra-
niczenia w zagospodarowaniu terenuw służące 
ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego okre-
ślają przepisy zawarte w rozdziale III. 

§ 8 

W zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody usta-
la się: 
1) działalnośn zakładuw produkcyjnych i usługowych 

na terenach objętych planem nie może powodowan 
ponadnormatywnego obciążenia środowiska natu-
ralnego poza granicami działki, do kturej inwestor 
posiada tytuł prawny,  

2) zakaz realizacji przedsięwzięn towarzyszących za-
budowie mieszkaniowej, zaliczonych do przedsię-
wzięn mogących znacząco oddziaływan na środo-
wisko w rozumieniu przepisuw szczegulnych,  

3) istniejące zadrzewienia winny podlegan systema-
tycznej rekonstrukcji i rozbudowie – aleje i szpalery 
należy konserwowan odtwarzając i uzupełniając 
ubytki tymi samymi gatunkami drzew,  

4) ze względu na położenie całego obszaru objętego 
planem w obrębie GZWP nr 316 „pubzbiornik ęu-
bin” obowiązuje w stresie zasilania głuwnego zbior-
nika wud podziemnych zakaz lokalizacji składowisk 
odpaduw niebezpiecznych, obojętnych i innych niż 
obojętne i niebezpieczne.  

§ 9 

1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytkuw oraz dubr kultury wspułczesnej ustala 
się stresy ochrony konserwatorskiej, oznaczone na 
rysunku planu oraz przepisy wymienione w ust. 2, 
3, 4 i 5.  

2. W granicach poszczegulnych stres obowiązują na-
stępujące wymogi konserwatorskie:  
1) W stresie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 

obejmującej obszary i obiekty wpisane do reje-
stru zabytkuw należy:  
a) zachowan historyczny układ przestrzenny, tj. 

rozplanowanie drug, ulic, miedzuchuw, pla-
cuw, historycznych zbiornikuw wodnych, 
przebiegu linii zabudowy, kompozycję wnętrz 
urbanistycznych zespołuw zabudowy, kom-
pozycję historycznej zieleni oraz poszczegulne 
elementy tego układu, tj. historyczne na-
wierzchnie ulic, placuw i chodnikuw, histo-
ryczne obiekty techniczne, zabudowę i zieleń, 

b) konserwowan zachowane elementy układu 
przestrzennego,  

c) poszczegulne obiekty o wartościach zabyt-
kowych należy poddan restauracji i moderni-
zacji technicznej z dostosowaniem obecnej 
lub projektowanej sunkcji do wartości obiek-
tu, a sunkcje uciążliwe i degradujące wyeli-
minowan,  

d) dostosowan nową zabudowę do historycznej 
kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, 
skali, bryły i jej sormy architektonicznej oraz 
nawiązan sormami wspułczesnymi i stosowa-
nymi materiałami do lokalnej tradycji architek-
tonicznej,  

e) nowa zabudowa nie może dominowan nad 
zabudową historyczną,  

s) przy tworzeniu nowej zabudowy obowiązuje 
wymug stosowania tradycyjnych materiałuw 
elewacyjnych,  

g) dostosowan wspułczesną sunkcję do warto-
ści zabytkowych zespołuw budowlanych i je-
go poszczegulnych obiektuw eliminując uciąż-
liwe sunkcje,  

h) usunąn obiekty dysharmonizujące lub pozo-
stawin je do śmierci technicznej,  

i) likwidowan obiekty tymczasowe,  
j) w przypadku inwestycji nowych należy prese-

rowan te z nich, kture stanowią rozszerzenie 
lub uzupełnienie już istniejących sorm zain-
westowania terenu, przy założeniu maksy-
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malnego zachowania i utrwalenia istniejących 
już relacji oraz pod warunkiem, że nie kolidują 
one z historycznym charakterem obiektu,  

k) umieszczanie reklam lub innych tablic rekla-
mowych niezwiązanych bezpośrednio z da-
nym obiektem i stanowiących na obiekcie lub 
obszarze element obcy jest bezwzględnie za-
bronione – dopuszczalne jest umiejscawianie 
tablic insormacyjnych instytucji lub szylduw 
sklepuw i zakładuw w miejscach na to wy-
znaczonych, we właściwej, nieagresywnej 
sormie,  

l) w obrębie zespołuw solwarcznych obowiązuje 
wymug uzupełniania układu zabudowy (nowe 
obiekty kubaturowe wyłącznie w miejscu nie-
istniejących budynkuw historycznych),  

m) w obrębie zespołuw solwarcznych wyklucza 
się możliwośn lokalizacji wiat,  

n) wyklucza się możliwośn stosowania ogrodzeń 
betonowych i presabrykowanych,  

o) wszelkie zamierzenia i działania, w tym: 
wszelkie zmiany sorm własności, sunkcji, 
przebudowy, rozbudowy i remontuw, zago-
spodarowania terenu, należy konsultowan 
i uzgadnian z właściwym wojewudzkim kon-
serwatorem zabytkuw,  

p) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 
z pracami ziemnymi należy uzgodnin z wła-
ściwym wojewudzkim konserwatorem zabyt-
kuw, prace inwestycyjne można prowadzin 
wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia konser-
watorskiego na prowadzenie wyprzedzają-
cych ratowniczych badań archeologicznych, 
archeologiczno-architektonicznych lub towa-
rzyszących, prowadzonych przez uprawnio-
nego archeologa, na koszt inwestora,  

q) ratownicze badania archeologiczne pozwolą 
określin pierwotną szerokośn zabudowy hi-
storycznej, ktura winna znaleźn odzwiercie-
dlenie w projektowanych elewacjach budyn-
kuw odtwarzających pierzeje historyczne,  

r) wszelkie działania podejmowane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru należy prowadzin 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2) W stresie „„” ochrony konserwatorskiej należy:  
a) zachowan i wyeksponowan elementy histo-

rycznego układu przestrzennego, tj. rozpla-
nowanie drug, ulic i placuw, linie zabudowy, 
kompozycje wnętrz urbanistycznych oraz 
kompozycję zieleni,  

b) obiekty o wartościach zabytkowych należy 
poddan restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
sunkcji do wartości obiektu,  

c) przy nowych inwestycjach oraz związanych 
z modernizacją, rozbudową, przebudową 
obiektuw istniejących wymaga się nawiąza-
nia gabarytami i sposobem kształtowania bry-
ły i użytymi materiałami do miejscowej trady-
cji architektonicznej, 

d) sormę nowych obiektuw należy dostosowan 
do skali, ukształtowania bryły i detalu istnie-
jącej wartościowej zabudowy, w tym sormy 
i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu 

posadowienia parteru, sormy i wysokości 
ogrodzenia,  

e) nowa zabudowa nie może dominowan nad 
zabudową historyczną,  

s) wszelka działalnośn inwestycyjna musi 
uwzględnian istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne,  

g) należy preserowan te inwestycje, kture sta-
nowią rozszerzenia lub uzupełnienie już istnie-
jących sorm zainwestowania terenu, przy za-
łożeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, że nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu,  

h) wprowadza się wymug uzyskania pozytywnej 
opinii właściwego wojewudzkiego konserwa-
tora zabytkuw dla wszelkich działań inwesty-
cyjnych: remontuw, przebuduw i moderniza-
cji oraz zmiany sunkcji obiektuw budowla-
nych, jak i wznoszenia nowych budynkuw 
oraz zmiany zagospodarowania terenu.  

3) W stresie „K” ochrony krajobrazu kulturowego 
należy:  
a) zachowan i wyeksponowan elementy histo-

rycznego układu przestrzennego i kompozycję 
zieleni,  

b) nowa zabudowa winna byn dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły przy zało-
żeniu harmonijnego wspułistnienia elementuw 
kompozycji historycznej i wspułczesnej oraz 
nawiązywan sormami i stosowanymi materia-
łami do lokalnej tradycji architektonicznej,  

c) wszelka działalnośn inwestycyjna musi 
uwzględnian istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne,  

d) należy preserowan te inwestycje, kture sta-
nowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istnie-
jących sorm zainwestowania terenu, przy za-
łożeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, że nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu,  

e) sormy inwestowania należy w maksymalnym 
stopniu ukierunkowan na ich harmonijne wpi-
sanie w otaczający krajobraz,  

s) należy utrzyman krajobraz przyrodniczy zwią-
zany przestrzennie z historycznym założeniem 
urbanistycznym, winno się uwolnin jego ob-
szar od elementuw dysharmonizujących, re-
kultywowan tereny zniszczone, a w przypad-
ku wprowadzania nowych elementuw winny 
one podnosin estetyczne wartości tych tere-
nuw i podkreślan ich związek przestrzenny 
z historycznym założeniem urbanistycznym,  

g) wszelkie działania inwestycyjne należy kon-
sultowan z właściwym wojewudzkim kon-
serwatorem zabytkuw.  

4) W stresie „OW” obserwacji archeologicznej:  
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi należy uzgodnin z wła-
ściwym wojewudzkim konserwatorem zabyt-
kuw co do konieczności prowadzenia tych 
prac pod nadzorem archeologicznym i za po-
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zwoleniem właściwego wojewudzkiego kon-
serwatora zabytkuw,  

b) ratownicze badania archeologiczne ewentual-
nie nadzur archeologiczny prowadzi upraw-
niony archeolog, na koszt inwestora.  

3. Na terenie zabytkowego stanowiska archeologicz-
nego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie obo-
wiązują następujące wymogi konserwatorskie:  
1) w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie za-

bytkowego stanowiska archeologicznego oraz 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy uzgod-
nin i uzyskan pozwolenie właściwego woje-
wudzkiego konserwatora zabytkuw w zakresie 
prac ziemnych i prowadzenia ratowniczych ba-
dań archeologicznych metodą wykopaliskową 
przed realizacją inwestycji,  

2) wyniki badań, o kturych mowa w pkt 1, decydu-
ją o możliwości kontynuowania inwestycji, ko-
nieczności zmiany technologii lub o zaniechaniu 
inwestycji.  

4. Na całym obszarze objętym planem ustala się:  
1) ochronę obiektuw o wartościach zabytkowych,  
2) ochroną, o kturej mowa w pkt 1, obejmuje się 

obiekty objęte gminną lub wojewudzką ewiden-
cją zabytkuw,  

3) ochrona, o kturej mowa w pkt 1, polega 
w szczegulności na zachowaniu podstawowych 
elementuw obiektuw, takich jak bryła budynku, 
sorma dachu, rozmieszczenie otworuw okien-
nych i drzwiowych, podziały stolarki, detale ar-
chitektoniczne,  

4) remonty, przebudowy, rozbudowy i zmiany 
sunkcji obiektuw, o kturych mowa w pkt 1, 
wymagają uzyskania pozytywnej opinii właści-
wego wojewudzkiego konserwatora zabytkuw.  

5. Na całym obszarze objętym planem inwestor zobo-
wiązany jest do pisemnego powiadomienia właści-
wych  służb  ochrony zabytkuw o terminie rozpo-
częcia i zakończenia  prac  ziemnych z co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wystą-
pienia zabytkuw i obiektuw archeologicznych wy-
magane jest podjęcie ratowniczych badań wykopa-
liskowych na koszt inwestora, za zezwoleniem wła-
ściwego wojewudzkiego konserwatora zabytkuw.  

§ 10 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych ustala się:  
1) na terenach drug publicznych w obrębie linii roz-

graniczających obowiązuje zakaz realizacji obiektuw 
budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych 
drug i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą ko-
munikacji – zatoki, parkingi, wiaty przystankowe 
itp.,  

2) dopuszcza się lokalizację w granicach linii rozgrani-
czających drug i ulic elementuw małej architektury 
i tymczasowych obiektuw handlowo-usługowych 
pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi,  

3) dopuszcza się lokalizację wzdłuż drogi powiatowej 
nr 1126 tablic reklamowych, przy spełnieniu wy-
moguw wymienionych w lit. a–b:  
a) obowiązująca linia zabudowy poza terenem za-

budowy w odległości 20 m od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni,  

b) wysokośn nie może przekraczan 7 m,  

4) dla obiektuw wpisanych do rejestru zabytkuw oraz 
objętych gminną lub wojewudzką ewidencją zabyt-
kuw:  
a) zabrania się umieszczania na elewacjach budyn-

kuw tablic reklamowych niezwiązanych bezpo-
średnio z przeznaczeniem obiektu lub jego czę-
ści,  

b) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych 
i insormacyjnych instytucji oraz szylduw sklepuw 
i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miej-
scach związanych z witryną.  

§ 11 

W zakresie parametruw i wskaźnikuw kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o ile ustale-
nia szczegułowe dla terenuw w liniach rozgraniczają-
cych nie będą stanowin inaczej, ustala się.  
1) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 30%,  
b) co najmniej 60% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego,  

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze,  

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m,  

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące 
mogą byn wyłącznie parterowe i winny mien 
sormę dachuw odpowiadającą sormie dachu bu-
dynku mieszkalnego,  

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług,  

2) dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem RM:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 50%,  
b) co najmniej 30% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego,  

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze,  

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m,  

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące 
mogą byn wyłącznie parterowe i winny mien 
sormę dachuw odpowiadającą sormie dachu bu-
dynku mieszkalnego,  
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g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikiem – 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie,  

3) dla terenuw zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem RM/MN:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn:  
– dla zabudowy zagrodowej – 60%,  
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 30%,  
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna powin-

na zajmowan co najmniej:  
– dla zabudowy zagrodowej – 30% powierzch-

ni działki  
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 60% powierzchni działki,  
c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 

może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze,  

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m,  

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze oraz wolno stojące garaże 
i lokale użytkowe mogą byn wyłącznie partero-
we i winny mien sormę dachuw odpowiadającą 
sormie dachu budynku mieszkalnego,  

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług, 

4) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN/U:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 60%,  
b) co najmniej 30% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego,  

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze,  

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m,  

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym, 

s) budynki gospodarcze oraz wolno stojące garaże i 
lokale użytkowe mogą byn wyłącznie parterowe 
i winny mien sormy dachuw odpowiadające sor-
mie dachu budynku mieszkalnego,  

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług,  

5) dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U:  

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyn 70%,  

b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 
urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego,  

c) liczba kondygnacji nie może przekraczan dwuch, 
w tym użytkowe poddasze,  

d) wysokośn budynkuw z wyjątkiem obiektuw sa-
kralnych, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego gzymsu nie może przekraczan 6 m, 
a mierzona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu nie może przekraczan 10 m,  

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) w przypadku lokalizacji obiektuw handlowych 
powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyn 
2000 m2,  

g) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźni-
kiem – 1 stanowisko na 40 m2 p. u., 

6) dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem Up:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 20%,  
b) co najmniej 25% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego,  

c) liczba kondygnacji nie może przekraczan dwuch, 
w tym użytkowe poddasze,  

d) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czan 6 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 10 m,  

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym.  

§ 12 

W zakresie szczegułowych zasad i warunkuw scalania 
i podziału nieruchomości, o ile ustalenia szczegułowe 
dla terenuw w liniach rozgraniczających nie będą sta-
nowin inaczej, ustala się:  
1) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:  
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

1500 m2,  
b) w istniejącej, zwartej zabudowie wiejskiej do-

puszcza się działki o powierzchni nie mniejszej 
niż 1000 m2,  

c) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%,  

d) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m 
z wyjątkiem działek przyległych do placu stano-
wiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-
jezdnego,  

e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien, zawieran się w przedziale 
od 80o do 90o, 

2) dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem RM:  
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a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 
3000 m2, 

b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%,  

c) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m,  
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80o do 90o, 

e) możliwośn dokonywania wturnego podziału dzia-
łek przy zachowaniu minimalnej powierzchni 
działek i szerokości srontu określonych w lit. a 
i lit. c,  

3) dla terenuw zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem RM/MN:  
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż:  

– dla zabudowy zagrodowej – 3000 m2,  
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

1500 m2,  
b) w istniejącej, zwartej zabudowie wiejskiej dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do-
puszcza się działki o powierzchni nie mniejszej 
niż 1000 m2,  

c) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%,  

d) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m 
z wyjątkiem działek przyległych do placu stano-
wiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-
jezdnego,  

e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80o do 90o, 

s) możliwośn dokonywania wturnego podziału dzia-
łek przy zachowaniu minimalnej powierzchni 
działek i szerokości srontu określonych w lit. a 
i lit. d,  

4) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN/U:  
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

2500 m2,  
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%,  
c) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m 

z wyjątkiem działek przyległych do placu stano-
wiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-
jezdnego,  

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80o do 90o, 

5) dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U:  
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

200 m2,  
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%,  
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°, 

6) dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem Up:  
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2,  
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%,  

c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 
niż 40 m,  

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80o do 90o. 

§ 13 

W zakresie szczegulnych warunkuw zagospodarowa-
nia terenuw i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy, o ile ustalenia szczegułowe dla te-
renuw w liniach rozgraniczających nie będą stanowin 
inaczej, ustala się:  
1) na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku 

planu symbolem R wprowadza się zakaz lokalizacji 
zabudowy z zastrzeżeniem lit. a i b,  
a) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej 

z produkcją rolniczą z wyjątkiem budynkuw 
mieszkalnych,  

b) dopuszcza się sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia,  

2) na terenach lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolem Zę wprowadza się zakaz lokalizacji za-
budowy z zastrzeżeniem lit. a i b,  
a) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej 

z produkcją leśną z wyjątkiem budynkuw miesz-
kalnych,  

b) dopuszcza się sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia,  

3) na terenach zieleni urządzonej oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem ZP wprowadza się zakaz lo-
kalizacji zabudowy z wyjątkiem sieci insrastruktury 
technicznej oraz związanych z nimi urządzeń,  

4) na terenach przyległych do czynnego cmentarza 
wyznacza się w odległości 50 m od granic cmenta-
rza stresę ochrony sanitarnej, w obrębie kturej 
obowiązuje zakaz lokalizacji budynkuw mieszkal-
nych,  

5) wzdłuż drug śrudpolnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDWg zakaz sytuowania ogrodzeń 
w odległości mniejszej niż 5 m od osi drogi,  

6) wyznacza się stresę techniczną dla istniejących na 
obszarze objętym planem napowietrznych linii elek-
troenergetycznych pN w odległości po 5 m od osi 
linii, w obrębie kturej obowiązuje zakaz lokalizacji 
budynkuw mieszkalnych,  

7) ustalenie, o kturym mowa w pkt 6, traci moc 
w przypadku skablowania linii.  

§ 14 

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemuw komunikacji i insrastruktury tech-
nicznej ustala się.  
1) na obszarze zabudowanym linie rozgraniczające 

ulice oznaczone na rysunku planu są ruwnocze-
śnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia 
technicznego,  

2) w liniach rozgraniczających ulic należy zacho-
wan ruwnież rezerwę dla realizacji urządzeń te-
lekomunikacyjnych,  

3) dopuszczalne są odstępstwa od zasady, o kturej 
mowa w pkt 1, przy zachowaniu ustaleń zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenuw określo-
nych w rozdziale III,  
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4) dopuszcza się możliwośn realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestoruw,  

5) realizacja obsługującego układu komunikacyjne-
go powinna obejmowan kompleksową realizację 
uzbrojenia technicznego, w tym modernizację 
i budowę nowych sieci,  

6) przebudowę sieci uzbrojenia technicznego koli-
dujących z planowaną zabudową.  

2. Ustala się następujące zasady w zakresie budowy, 
przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla te-
renuw objętych planem:  
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:  

a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu grupowe-
go ZUW „runuw – ujęcie wud podziemnych 
i Zakład Uzdatniania Wody zlokalizowany po-
za obszarem objętym planem,  

b) modernizację zakładu wodociągowego, o ktu-
rym mowa w lit. a,  

c) dopuszcza się dodatkowo zaopatrzenie 
w wodę z własnych ujęn na terenach prze-
znaczonych w planie na zabudowę usługową, 
przy lokalizowaniu tam sunkcji wodochłon-
nych,  

d) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na 
tereny objęte planem, poprzez realizację sieci 
rozdzielczej w układach pierścieniowych, za-
pewniających ciągłośn dostawy wody do od-
biorcuw oraz zabezpieczenie ppoż.,  

e) wymianę odcinkuw sieci wodociągowej, ktu-
re ze względu na zbyt małe przekroje lub zły 
stan techniczny nie pozwalają na dostawę 
wody w odpowiedniej ilości i odpowiednim 
ciśnieniu do terenuw objętych planem, 

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
ściekuw komunalnych i przemysłowych:  
a) odprowadzenie ściekuw komunalnych i prze-

mysłowych do planowanego komunalnego 
systemu kanalizacji sanitarnej,  

b) odprowadzenie ściekuw systemem grawita-
cyjno-tłocznym do planowanej zbiorczej prze-
pompowni ściekuw sanitarnych, zlokalizowa-
nej w obrębie wsi nrzmieluw,  

c) przetłoczenie ściekuw z przepompowni, 
o kturej mowa w lit. b, do oczyszczalni ście-
kuw, zlokalizowanej w Chocianowie,  

d) modernizację i rozbudowę oczyszczalni, 
o kturej mowa w lit. c, do wielkości gwaran-
tującej przyjęcie zwiększonej ilości ściekuw 
sanitarnych, 

e) wyposażenie w sien kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszaruw zainwestowania,  

s) budowę przepompowni ściekuw sanitarnych 
zlokalizowanych na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: K-1, K-2, K-3,  

g) budowę lokalnej przepompowni ściekuw sani-
tarnych zlokalizowanej na terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem RM/MN-1 
z dopuszczeniem zmiany jej usytuowania 
według lokalnych i technicznych uwarunko-
wań,  

h) dopuszcza się budowę dodatkowych lokal-
nych przepompowni ściekuw sanitarnych, 
stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na te-
renach własnych inwestoruw,  

i) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sa-
nitarnej dopuszcza się budowę zbiornikuw 
bezodpływowych lub zastosowanie innych 
systemuw odprowadzania ściekuw zgodnych 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
warunkami lokalnymi,  

j) na terenach skanalizowanych zakaz lokalizacji 
zbiornikuw bezodpływowych na nieczystości 
płynne,  

3) w zakresie odprowadzania wud opadowych:  
a) budowę systemuw odprowadzania wud opa-

dowych,  
b) odprowadzenie wud opadowych do ciekuw 

oraz rowuw melioracyjnych znajdujących się 
w obrębie obszaru objętego planem, na wa-
runkach określonych przez administratora 
ciekuw,  

c) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 
zatrzymaniu wud w obrębie posesji w postaci 
studni chłonnych lub systemuw rozsączają-
cych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich 
użytkowania,  

d) usunięcie z wud opadowych substancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one 
wartości określone w przepisach szczegul-
nych, przed ich wprowadzeniem do kanaliza-
cji deszczowej lub do odbiornika na terenie 
własnym inwestora,  

e) utwardzenie i skanalizowanie terenuw, na 
kturych może dojśn do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o kturych mowa w lit. d,  

s) zarurowanie melioracyjnych rowuw otwar-
tych kolidujących z planowanym zainwesto-
waniem, na warunkach określonych przez 
administratora rowuw,  

g) modernizację rowuw będących odbiornikami 
wud opadowych,  

h) obowiązek pozostawienia pasa terenu o sze-
rokości min. 3 m wolnego od zabudowy, 
wzdłuż gurnych krawędzi skarp brzeguw cie-
kuw, umożliwiającego prowadzenie prac kon-
serwacyjnych,  

i) prowadzenie prac związanych z regulacją 
wud (odbudowa i modernizacja) i utrzyma-
niem ciekuw (eksploatacja, konserwacja 
i remont) oraz obiektuw i urządzeń wodnych 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepi-
sami szczegulnymi,  

j) zakaz lokalizacji urządzeń i sieci insrastruktury 
technicznej w odległości mniejszej niż 3 m od 
gurnych krawędzi skarp brzeguw ciekuw,  

k) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
urządzeń melioracji szczegułowych wymug 
sporządzenia dokumentacji technicznej zawie-
rającej sposub odbudowy tych sieci,  

l) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących 
z urządzeniami melioracyjnymi z administrato-
rem tych urządzeń,  

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:  
a) zaopatrzenie w gaz ze stacji redukcyjno-

pomiarowej I° zlokalizowanej poza obszarem 
objętym planem, we wsi Obora, gmina ęubin,  

b) rozbudowę istniejącej sieci gazowej średniego 
ciśnienia na tereny objęte planem,  
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c) wykorzystanie gazu do celuw: bytowo-go-
spodarczych, grzewczych i usługowych,  

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  
a) zasilanie terenuw objętych planem z istnieją-

cego GPZ–Chocianuw,  
b) rozbudowę istniejących wieżowych stacji 

transsormatorowych, zlokalizowanych na te-
renach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami E-1 i E-2 do zapotrzebowania mocy, 
wynikającego z planowanego zagospodaro-
wania,  

c) budowę słupowej stacji transsormatorowej 
zlokalizowanej na terenie oznaczonym na ry-
sunku planu symbolem RM-6,  

d) przebudowę odcinka napowietrznej linii elek-
troenergetycznej średniego napięcia ę959 ko-
lidującej z planowanym zainwestowaniem,  

e) budowę dodatkowych stacji transsormatoro-
wych stosownie do potrzeb, usytuowanych 
na terenie własnym inwestora w ilości 
i w rejonach lokalizacji określonych przez za-
rządzającego siecią,  

s) budowę i rozbudowę istniejącej sieci elektro-
energetycznej w sormie linii napowietrznych, 
kablowych lub napowietrzno-kablowych,  

g) wymug przystosowania odcinkuw napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych śred-
niego napięcia, w zakresie wysokości zawie-
szenia przewoduw i stopnia obostrzenia linii, 
do nowego ustalonego w planie, przeznacze-
niem terenu pod linią, 

h) dopuszcza się skablowanie linii napowietrz-
nych średniego napięcia, kolidujących z pla-
nowanym zainwestowaniem,  

6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:  
a) realizację lokalnych źrudeł ciepła na paliwo 

gazowe lub płynne oraz wykorzystanie ener-
gii elektrycznej i odnawialnych źrudeł energii 
do celuw grzewczych,  

b) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń,  

c) likwidacje lub modernizację istniejących ko-
tłowni na paliwo stałe, o wysokim stopniu 
emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czyn-
nika grzewczego oraz stosowanie urządzeń, 
o kturych mowa w lit. b,  

7) w zakresie telekomunikacji:  
a) lokalizowanie sieci telekomunikacji we 

wspulnych kanałach zbiorczych w porozu-
mieniu ze wszystkimi operatorami sieci,  

b) dopuszcza się lokalizację telekomunikacyj-
nych urządzeń przekaźnikowych – konstrukcji 
wieżowych wraz z kontenerowym urządze-
niem stacji bazowej, na terenach oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem R przy 
spełnieniu wymoguw:  
– powierzchnia działki lub terenu przezna-

czonego pod zabudowę nie może przekra-
czan 100 m2, 

– realizacja drug dojazdowych oraz niezbęd-
nej insrastruktury technicznej staraniem 
i na koszt inwestora,  

– odległośn od budynkuw lub budowli prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi oraz wy-

znaczonych w planie terenuw, na kturych 
mogą powstan takie budynki lub budowle, 
nie może byn mniejsza niż 100 m,  

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpaduw 
obowiązują zasady określone w odrębnych prze-
pisach szczegulnych i gminnych.  

§ 15 

Nie określa się granic i sposobuw zagospodarowania 
terenuw lub obiektuw podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisuw, w tym tere-
nuw gurniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziem-
nych, ponieważ ww. tereny lub obiekty nie występują 
na obszarze objętym planem.  

§ 16 

W zakresie sposobuw i terminuw tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania terenuw 
ustala się:  
1) dla terenu projektowanej drogi kl. ę oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KDę(KK)–2a:  
a) sposub tymczasowego zagospodarowania 

i użytkowania terenuw – obowiązuje przezna-
czenie dotychczasowe – tereny kolejowe,  

b) termin tymczasowego zagospodarowania i użyt-
kowania terenuw – do czasu realizacji drogi, 
o kturej mowa w pkt 1,  

2) dla terenu projektowanej drogi kl.-ę oznaczonej na 
rysunku planu symbolami KDę(R)-2b i KDę(R)-2c:  
a) sposub tymczasowego zagospodarowania 

i użytkowania terenuw – obowiązuje przezna-
czenie dotychczasowe na tereny rolnicze,  

b) termin tymczasowego zagospodarowania i użyt-
kowania terenuw – do czasu realizacji drogi, 
o kturej mowa w pkt 2,  

3) dla pozostałych terenuw:  
a) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania te-
renuw,  

b) do czasu zagospodarowania terenu na przezna-
czenie ustalone w planie, obowiązuje przezna-
czenie dotychczasowe.  

R o z d z i a ł  III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczająccch 

§ 17 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
MN-1 do MN-19 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna,  
2) uzupełniające:  

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej,  

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej 
od KDZ-1b do KDZ-1e,  
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b) 10 m od linii rozgraniczającej drug lokalnych 
KDę-1, KDę(KK)-2a,  

c) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych: od KDD-1 do KDD-3, od KDD-5 do 
KDD-8, KDD-10 i KDD-11,  

d) 6 m od linii rozgraniczających drug we-
wnętrznych od KDW-1 do KDW-10,  

e) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pieszo-
jezdnych KDWp-4, KDWp-6 i KDWp-7.  

§ 18 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-20 
ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna,  
2) uzupełniające:  

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej,  

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe,  

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 

6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdowych 
KDD-2 i KDD-12,  

2) dopuszcza się realizację drug wewnętrznych 
o szerokości co najmniej 10 m.  

§ 19 

1. Dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od RM-1 do RM-7 ustala 
się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia.  
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej 
oznaczonej na rysunku planu symbolami od 
KDZ-1b do KDZ-1e,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 
KDę-1,  

c) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych: KDD-1, od KDD-4 do KDD- 6 i KDD-9,  

d) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-
jezdnego KDWp-9.  

§ 20 

1. Dla terenuw zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
RM/MN-1 do RM/MN-14 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe:  

a) zabudowa zagrodowa,  
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

2) uzupełniające:  
a) usługi z zakresu: handlu detalicznego i hur-

towego, rzemiosła, gastronomii, turystyki, 
obsługi ludności lub przedsiębiorstw, w loka-

lach użytkowych lub w adaptowanych na ce-
le usługowe budynkach gospodarczych,  

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe,  

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej 
od KDZ-1b do KDZ-1e,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 
KDę(KK)-2a,  

c) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych: od KDD-1 do KDD-3, od KDD-6 do 
KDD-8 i KDD-10,  

d) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pieszo-
jezdnych: KDWp-4, KDWp-6 i KDWp-7,  

e) 6 m od linii rozgraniczających ciekuw Wp-18 
i Wp-20.  

§ 21 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN/U-1 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, tury-
styki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw i inne,  

2) uzupełniające:  
a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-

we,  
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia.  
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej KDZ-1a,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 
KDę(KK)-2a.  

§ 22 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN/U-2, MN/U-3 i MN/U-4 ustala się prze-
znaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego, gastronomii, obsługi ludności lub przed-
siębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecznej,  

2) uzupełniające:  
a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-

we,  
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia.  
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
KDZ-1c,  

b) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pieszo-
jezdnych od KDWp-3 do KDWp-5.  
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§ 23 

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem U-1 ustala się przezna-
czenie:  
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu 

kultu religijnego,  
2) uzupełniające:  

a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej,  

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nie określa 
się wielkości zaplecza parkingowego.  

§ 24 

1. Dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami U-2 i U-3 ustala się prze-
znaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła, ga-
stronomii, turystyki, obsługi ludności lub przed-
siębiorstw i inne,  

2) uzupełniające:  
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe,  
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia.  
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
głuwnej KDG-1,  

b) 10 m od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej 
KDZ-1e,  

c) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych: KDD-2, KDD-5, KDD-6 i KDD-11.  

§ 25 

1. Dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami od Up-1 do Up-3 ustala się 
przeznaczenie:  
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji,  
2) uzupełniające:  

a) obiekty kubaturowe związane z przeznacze-
niem terenu,  

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we,  

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
KDZ-1e,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 
KDę-1,  

c) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
KDD-1,  

d) 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrz-
nej KDW-3.  

§ 26 

1. Dla terenu urządzeń komunikacji oznaczonego na 
rysunku planu symbolem Kp-1 ustala się przezna-
czenie:  

1) podstawowe – przystanek autobusowy,  
2) uzupełniające:  

a) obiekty małej architektury i tymczasowe 
obiekty handlowo-usługowe,  

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

§ 27 

1. Dla terenu urządzeń komunikacji oznaczonego na 
rysunku planu symbolem Kp-2 ustala się przezna-
czenie:  
1) podstawowe – parking,  
2) uzupełniające:  

a) obiekty małej architektury i tymczasowe 
obiekty handlowo-usługowe,  

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

§ 28 

1. Dla terenu cmentarza oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem ZC-1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – cmentarz, 
2) uzupełniające – zabudowa związana z przezna-

czeniem terenu (kaplica cmentarna). 

§ 29 

1. Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem ZP-1 ustala się przeznacze-
nie:  
1) podstawowe – park,  
2) uzupełniające:  

a) ciągi spacerowe z małą architekturą,  
b) urządzenia rekreacji bez obiektuw kubaturo-

wych,  
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia.  

§ 30 

1. Dla terenuw zieleni urządzonej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od ZP-2 do ZP-3 ustala 
się przeznaczenie:  
1) podstawowe – parki, skwery, zieleńce,  
2) uzupełniające:  

a) ciągi spacerowe z małą architekturą,  
b) urządzenia rekreacji bez obiektuw kubaturo-

wych,  
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia.  

§ 31 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od R-1 do R-61 ustala się prze-
znaczenie:  
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia.  

§ 32 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od R-62 do R-66 ustala się prze-
znaczenie:  
1) podstawowe – łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia.  
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2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązuje 
zakaz lokalizacji zabudowy, w tym ruwnież zabu-
dowy związanej z produkcją rolniczą.  

§ 33 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od R-67 do R-69 ustala się prze-
znaczenie:  
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia.  

§ 34 

1. Dla terenuw lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od Zę-1 do Zę-18 ustala się przeznacze-
nie:  
1) podstawowe – lasy i zalesienia,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia.  

§ 35 

Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od Wp-1 do 
Wp-37 ustala się przeznaczenie na rowy.  

§ 36 

Dla terenuw insrastruktury technicznej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami E-1 i E-2 ustala się przezna-
czenie na urządzenia elektroenergetyki – stacje trans-
sormatorowe.  

§ 37 

Dla terenuw insrastruktury technicznej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od K-1 do K-3 ustala się 
przeznaczenie na urządzenia kanalizacji – głuwne 
przepompownie ściekuw. 

§ 38 

Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbolami 
od KK-1 do KK-3 ustala się przeznaczenie na tereny 
kolejowe (teren zlikwidowanej na odcinku ęubin Gurni-
czy – Chocianuw linii kolejowej).  

§ 39 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDG-1 ustala się przeznaczenie na drogę kl. G 
– droga wojewudzka nr 335, 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 25 m. 

§ 40 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami KDZ-1a i KDZ-1e ustala się przeznaczenie na 
drogę kl. Z – droga powiatowa nr 1126.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 20 m, tj. 

po 10 m od osi istniejącej jezdni,  
2) szerokośn jezdni 6,5 m.  

§ 41 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami KDZ-1b i KDZ-1d ustala się przeznaczenie na 
ulicę zbiorcza – droga powiatowa nr 1126.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 15 m,  
2) szerokośn jezdni 6,5 m.  

§ 42 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDZ-1c ustala się przeznaczenie na ulicę zbior-
czą – droga powiatowa nr 1126.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 8 m do 

15 m – zgodnie z rysunkiem planu,  
2) szerokośn jezdni 6,5 m.  

§ 43 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDę-1 ustala się przeznaczenie na drogę kl. ę.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania,  
2) szerokośn jezdni 5,5 m.  

§ 44 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: KDę(KK)-2a, KDę(R)-2b, KDę(R)-2c ustala się 
przeznaczenie na drogę kl. ę.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 15 m,  
2) szerokośn jezdni 6 m.  

§ 45 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od KDD-1 do KDD-11 ustala się przeznaczenie 
na ulice dojazdowe. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m,  
2) szerokośn jezdni 5 m.  

§ 46 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDD-12 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową.  

2. Na terenie, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania,  
2) szerokośn jezdni 5 m.  

§ 47 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami KDW-1 i KDW-2 ustala się przeznaczenie na 
drogi wewnętrzne.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 8 m,  
2) wymug zakończenia drogi placem do zawracania 

zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 48 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDW-3 ustala się przeznaczenie na drogę we-
wnętrzną.  
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2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 8 m.  

§ 49 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami KDW-4 i KDW-5 ustala się przeznaczenie na 
drogi wewnętrzne.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 8 m,  
2) wymug zakończenia drogi placem do zawracania 

zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 50 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDW-6 ustala się przeznaczenie na drogę we-
wnętrzną.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 4,5 m.  

§ 51 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami KDW-7 i KDW-8 ustala się przeznaczenie na 
drogi wewnętrzne.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 8 m,  
2) wymug zakończenia drogi placem do zawracania 

zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 52 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDW-9 ustala się przeznaczenie na drogę we-
wnętrzną.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 5 m.  

§ 53 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDW-10 ustala się przeznaczenie na drogę 
wewnętrzną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m,  
2) wymug zakończenia drogi placem do zawracania 

zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 54 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od KDWp-1 do KDWp-11 ustala się przezna-
czenie na ciągi pieszo-jezdne i piesze.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 55 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od KDWg-1 do KDWg-25 ustala się przezna-
czenie na drogi śrudpolne transportu rolnego.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

R o z d z i a ł  IV 

Przepisc końcowe 

§ 56 

Ustala się stawkę procentową, o kturej mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  
1) w wysokości 0% dla:  

a) terenuw drug publicznych oznaczonych symbo-
lami: KDG-1, od KDZ-1a do KDZ-1e, KDę-1, 
KDę(KK)-2a, KDę(R)-2b, KDę(R)-2c, od KDD-1 
do KDD-12,  

b) terenu zabudowy usługowej oznaczonego sym-
bolem U-1,  

c) terenuw sportu i rekreacji oznaczonych symbo-
lami od Up-1 do Up-3,  

d) terenuw urządzeń komunikacji oznaczonych 
symbolami Kp-1 i Kp-2,  

e) terenuw zieleni urządzonej oznaczonych symbo-
lami od ZP-1 do ZP-3,  

s) terenu cmentarza oznaczonego symbolem ZC-1,  
g) terenuw insrastruktury technicznej oznaczonych 

symbolami: E-1, E-2, K-1, K-2, K-3,  
h) terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 

oznaczonych symbolami od Wp-1 do Wp-37,  
2) w wysokości 30% dla pozostałych terenuw.  

§ 57 

Wykonanie uchwały powierza się „urmistrzowi Miasta 
i Gminy Chocianuw.  

§ 58 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewudztwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZZCC 
 RADC MIEJpKIEJ 

 KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 106) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Wojewudztwa Dolnośląskiego Nr 5 –  273  – Poz. 106 

Załącznik nr 2 do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 106) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WSI BRUNÓW 
 

Lista nieuwzględnioncch uwag 
 
Nie uwzględnia się uwag: 
1) ptanisława i Elżbiety Monko, zam. ul. Orla 74/24, 59-300 ęubin, wniesionych pismem z dnia 

18 lipca 2005 r. w sprawie przeznaczenia części działki nr 264/6, obręb „runuw na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

2) Kazimierza Końskiego, zam. ul. Gwarkuw 4/6, 59-300 ęubin, wniesionych pismem z dnia 
8 sierpnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia całej działki nr 264/3, obręb „runuw na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr r do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 106) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ 

ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego wsi „runuw inwe-
stycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: 
– sieci wodociągowe (projektowane) o łącznej długości ok.                 3,5 km  
– sieci kanalizacji sanitarnej (projektowane) o łącznej długości ok.       3,5 km  
– ulice dojazdowe (projektowane) o łącznej długości ok.                      3,7 km  
 
Na podstawie opracowanej prognozy skutkuw sinansowych uchwalenia planu przewiduje się, że: 
– szacunkowy koszt realizacji sieci wodociągowej wyniesie                210.000,- zł 
– szacunkowy koszt realizacji kanalizacji wyniesie                             990.000,- zł 
– szacunkowy koszt budowy drug wyniesie                                    r.700.000,- zł 
 
Łączna szacunkowa wartość tcch inwestccji wcniesie                        4.990.000,- zł. 
 
Wyszczegulnione koszty mogą ulec obniżeniu, ponieważ: 
– zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838) dopuszcza się moż-

liwośn, że inwestorzy przedsięwzięn niedrogowych związanych z budową lub przebudową drug 
publicznych zobowiązani będą do udziału w kosztach realizacji drug gminnych, 

– możliwe jest obniżenie cen realizacji drug oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w procedurze 
przetargowej na wykonanie tych inwestycji. 

 
Przewiduje się, że sinansowanie tych zadań odbywan się będzie ze środkuw Gminy, zgodnie 
z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju ęokalnego Gminy. 
Ponadto w zakresie części inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicz-
nych, ktury stanowi, że budowa lub przebudowa drug publicznych spowodowana inwestycją nie-
drogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegułowe warunki budowy lub przebu-
dowy drug określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Chocianowiec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie 
nr XVI/134/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. Rada Miejska w Chocianowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w gra-
nicach określonych na rysunku planu stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Integralną częścią uchwały są załączniki do niniejszej 
uchwały: 
1) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący załącz-

nik nr 1, 
2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 

projektu planu stanowiące załącznik nr 2, 
3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwe-

stycji z zakresu insrastruktury technicznej, kture na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasad ich si-
nansowania stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3 

Na ustalenia planu składają się: 
1) Ustalenia dla całego obszaru objętego planem okre-

ślone w rozdziale II niniejszej uchwały,  
2) Ustalenia szczegułowe dla terenuw w liniach roz-

graniczających określone w rozdziale III niniejszej 
uchwały, 

3) Przepisy końcowe określone w rozdziale IV niniej-
szej uchwały.  

§ 4 

Celem planu jest:  
1) umożliwienie działalności rużnorodnych podmiotuw 

przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych kon-
sliktuw i optymalizacji korzyści wynikających ze 
wspulnych działań, 

2) stworzenie warunkuw właściwych prawu lokalne-
mu w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zapew-
niających możliwośn rozwoju przez zapis ustaleń 
sunkcjonalnych oraz regulacyjnych. 

§ 5 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikami, 

  2) przepisy szczegulne – aktualne w momencie 
wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne, 

  3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
częśn przeznaczenia terenu, ktura powinna 
dominowan na danym terenie, 

  4) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
częśn przeznaczenia terenu, ktura uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu, 

  5) tymczasowe przeznaczenie terenu – przezna-
czenie inne niż podstawowe, obowiązujące do 
czasu zagospodarowania terenu zgodnego 
z przeznaczeniem podstawowym,  

  6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na kturym dopuszcza się 
wznoszenie budynkuw oraz budowli naziem-
nych niebędących liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi 
urządzeniami, 

  7) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
przeznaczenie podstawowego, 

  8) uciążliwośn – zjawisko lub stan utrudniający 
życie albo dokuczliwe dla otaczającego środo-
wiska, takie jak: hałas, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, 

  9) akcent sormalny – element kompozycji przycią-
gający uwagę obserwatora i w ten sposub 
podkreślający inny element kompozycji, 

10) dominanta – obiekt (np. budynek lub jego 
częśn), ktury koncentruje uwagę obserwatoruw 
w pewnym obszarze w większym stopniu niż 
akcent sormalny, zadaniem dominant jest uła-
twienie orientacji w terenie, pełnienie sunkcji ła-
two zapamiętywanych symboli, 

11) zabudowa przemysłowa – zabudowa służąca 
prowadzeniu działalności produkcyjnej, maga-
zynowej, składowej, rzemieślniczej, logistycz-
nej wraz z towarzyszącymi obiektami admini-
stracyjnymi, biurowymi, usługowymi i socjal-
nymi, 

12) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska – 
budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondy-
gnacji naziemnych włącznie, w tym poddasze 
użytkowe,  

13) usługi z zakresu: 
a) handlu detalicznego – działalnośn związana 

ze sprzedażą detaliczną towaruw z wyłą-
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czeniem sprzedaży paliw do pojazduw me-
chanicznych, 

b) handlu hurtowego – działalnośn związana ze 
sprzedażą hurtową towaruw z wyłączeniem 
sprzedaży paliw do pojazduw mechanicz-
nych, 

c) gastronomii – działalnośn restauracji, baruw, 
kawiarni, herbaciarni, pubuw, winiarni, cu-
kierni itp., 

d) obsługi ludności lub przedsiębiorstw – dzia-
łalnośn związana z obsługą nieruchomości, 
usługi projektowe, działalnośn prawnicza, 
notarialna, rachunkowośn, działalnośn zwią-
zana z pośrednictwem sinansowym, działal-
nośn w zakresie reklamy lub insormacji, 
drobne usługi, takie jak: sotograsia, poligra-
sia, gabinety kosmetyczne i sryzjerskie, pral-
nia, szewc, naprawa artykułuw przeznacze-
nia osobistego i użytku domowego, działal-
nośn biur i agencji turystycznych, insormacja 
turystyczna, działalnośn ośrodkuw i placu-
wek edukacyjnych, a także działalnośn sirm 
pocztowych i telekomunikacyjnych itp., 

e) administracji – działalnośn administracji pu-
blicznej i gospodarczej, 

s) kultury – działalnośn galerii i wystaw, klu-
buw muzycznych, literackich, czytelni, bi-
bliotek, domuw kultury, świetlic itp., 

g) kultu religijnego – działalnośn kościołuw 
i związkuw wyznaniowych, 

h) zdrowia i opieki społecznej – działalnośn po-
radni, gabinetuw lekarskich, aptek itp., 

i) oświaty – działalnośn przedszkoli i szkuł 
podstawowych, 

j) rzemiosła – działalnośn małych zakładuw 
produkcyjnych i naprawczych, 

k) turystyki – działalnośn hoteli, moteli, do-
muw wycieczkowych, schronisk młodzie-
żowych itp.,  

l) sportu i rekreacji – działalnośn ośrodkuw lub 
obiektuw sportowo-rekreacyjnych, takich 
jak: boiska, korty tenisowe, hale sportowe, 
ośrodki sportuw wodnych, ośrodki jeździec-
kie itp. 

2. Pojęcia niezdesiniowane należy rozumien zgodnie 
z przepisami szczegulnymi. 

§ 6 

1. Następujące oznaczenia grasiczne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o rużnym przezna-

czeniu lub rużnych zasadach zagospodarowania, 
3) symbole podstawowego przeznaczenia terenuw, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) ( ) – tymczasowe przeznaczenie terenu – sym-

bole określające przeznaczenie terenu umiesz-
czone w nawiasie obok symbolu przeznaczenia 
podstawowego, 

6) granice stres ochrony konserwatorskiej: 
a) „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
b) „„” ochrony konserwatorskiej, 
c) „E” ochrony ekspozycji, 
d) „OW” obserwacji archeologicznej, 

7) granica stresy ochrony sanitarnej wokuł cmenta-
rza. 

2. Następujące oznaczenia grasiczne przedstawione na 
rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami 
planu i mają charakter insormacyjny: 
1) orientacyjne linie podziału wewnętrznego tere-

nuw o tym samym przeznaczeniu, 
2) zalecana lokalizacja budynkuw mieszkalnych 

jednorodzinnych, 
3) symbole określające zabytki architektury i bu-

downictwa, 
a) obiekty wpisane do rejestru zabytkuw, 
b) obiekty o wartościach zabytkowych, 
c) obszary wpisane do rejestru zabytkuw, 

4) symbole określające stanowiska archeologiczne, 
5) numery drug powiatowych, 
6) granice GZWP nr 316 „pubzbiornik ęubin”, 
7) oznaczenia grasiczne w dziale – zasady obsługi 

w zakresie insrastruktury technicznej poza stre-
sami technicznymi od napowietrznych linii elek-
troenergetycznych. 

R o z d z i a ł  II 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 7 

1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 
1) ukształtowania lub rewaloryzacji wymagają: 

a) ciągi zabudowy lokalizowane wzdłuż drug 
publicznych, 

b) kompozycje zieleni publicznej, 
2) ochrony wymagają obiekty o wartościach zabyt-

kowych oznaczone na rysunku planu, 
3) sormę i usytuowanie nowych budynkuw miesz-

kalnych oraz obiektuw i urządzeń towarzyszą-
cych należy kształtowan w nawiązaniu do istnie-
jącej zabudowy regionalnej przy zastosowaniu 
tradycyjnych materiałuw wykończeniowych, 

4) należy zachowan zasadnicze elementy zagospo-
darowania przestrzennego, tj. rozplanowanie 
drug, ulic, placuw, linie zabudowy i kompozycję 
wnętrz urbanistycznych, 

5) zakaz wprowadzania elementuw zagospodaro-
wania terenu agresywnych lub obcych krajobra-
zowo, w tym szczegulnie obiektuw o wysokości 
przekraczającej wysokośn wyższego z budyn-
kuw mieszkalnych zlokalizowanych na sąsied-
nich działkach, 

6) dopuszcza się realizację dominant jedynie na 
obiektach kultu religijnego, 

7) dopuszcza się realizację akcentuw sormalnych 
jedynie na terenach zabudowy usługowej 
i przemysłowej, 

8) szczegułowe nakazy, zakazy, dopuszczenia 
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenuw 
służące ochronie i kształtowaniu ładu prze-
strzennego określają przepisy zawarte w rozdzia-
le III. 

§ 8 

W zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody usta-
la się: 
1) działalnośn zakładuw produkcyjnych i usługowych 

nie może powodowan ponadnormatywnego obcią-
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żenia środowiska naturalnego poza granicami dział-
ki, do kturej inwestor posiada tytuł prawny, 

2) zakaz realizacji przedsięwzięn towarzyszących za-
budowie mieszkaniowej, zaliczonych do przedsię-
wzięn mogących znacząco oddziaływan na środo-
wisko w rozumieniu przepisuw szczegulnych,  

3) istniejące zadrzewienia winny podlegan systema-
tycznej rekonstrukcji i rozbudowie – aleje i szpalery 
należy konserwowan odtwarzając i uzupełniając 
ubytki tymi samymi gatunkami drzew, 

4) ze względu na położenie całego obszaru objętego 
planem w obrębie GZWP nr 316 „pubzbiornik ęu-
bin” obowiązuje w stresie zasilania głuwnego zbior-
nika wud podziemnych zakaz lokalizacji składowisk 
odpaduw niebezpiecznych, obojętnych i innych niż 
obojętne i niebezpieczne. 

§ 9 

1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytkuw oraz dubr kultury wspułczesnej ustala 
się stresy ochrony konserwatorskiej, oznaczone na 
rysunku planu oraz przepisy wymienione w ust. 2, 
3, 4 i 5. 

2. W granicach poszczegulnych stres obowiązują na-
stępujące wymogi konserwatorskie: 
1) W stresie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 

obejmującej obszary i obiekty wpisane do reje-
stru zabytkuw należy: 
a) zachowan historyczny układ przestrzenny, tj. 

rozplanowanie drug, ulic, miedzuchuw, pla-
cuw, historycznych zbiornikuw wodnych, 
przebiegu linii zabudowy, kompozycję wnętrz 
urbanistycznych zespołuw zabudowy, kom-
pozycję historycznej zieleni oraz poszczegulne 
elementy tego układu, tj. historyczne na-
wierzchnie ulic, placuw i chodnikuw, histo-
ryczne obiekty techniczne, zabudowę i zieleń, 

b) konserwowan zachowane elementy układu 
przestrzennego, 

c) poszczegulne obiekty o wartościach zabyt-
kowych należy poddan restauracji i moderni-
zacji technicznej z dostosowaniem obecnej 
lub projektowanej sunkcji do wartości obiek-
tu, a sunkcje uciążliwe i degradujące wyeli-
minowan, 

d) dostosowan nową zabudowę do historycznej 
kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, 
skali, bryły i jej sormy architektonicznej oraz 
nawiązan sormami wspułczesnymi i stosowa-
nymi materiałami do lokalnej tradycji architek-
tonicznej,  

e) nowa zabudowa nie może dominowan nad 
zabudową historyczną, 

s) przy tworzeniu nowej zabudowy obowiązuje 
wymug stosowania tradycyjnych materiałuw 
elewacyjnych, 

g) dostosowan wspułczesną sunkcję do warto-
ści zabytkowych zespołuw budowlanych i je-
go poszczegulnych obiektuw eliminując uciąż-
liwe sunkcje,  

h) usunąn obiekty dysharmonizujące lub pozo-
stawin je do śmierci technicznej,  

i) likwidowan obiekty tymczasowe,  
j) w przypadku inwestycji nowych należy prese-

rowan te z nich, kture stanowią rozszerzenie 

lub uzupełnienie już istniejących sorm zain-
westowania terenu, przy założeniu maksy-
malnego zachowania i utrwalenia istniejących 
już relacji oraz pod warunkiem, że nie kolidują 
one z historycznym charakterem obiektu, 

k) umieszczanie reklam lub innych tablic rekla-
mowych niezwiązanych bezpośrednio z da-
nym obiektem i stanowiących na obiekcie lub 
obszarze element obcy jest bezwzględnie za-
bronione – dopuszczalne jest umiejscawianie 
tablic insormacyjnych instytucji lub szylduw 
sklepuw i zakładuw w miejscach na to wy-
znaczonych, we właściwej, nie agresywnej 
sormie,  

l) w obrębie zespołuw solwarcznych obowiązuje 
wymug uzupełniania układu zabudowy (nowe 
obiekty kubaturowe wyłącznie w miejscu nie-
istniejących budynkuw historycznych), 

m) w obrębie zespołuw solwarcznych wyklucza 
się możliwośn lokalizacji wiat, 

n) wyklucza się możliwośn stosowania ogrodzeń 
betonowych i presabrykowanych, 

o) wszelkie zamierzenia i działania, w tym: 
wszelkie zmiany sorm własności, sunkcji, 
przebudowy, rozbudowy i remontuw, zago-
spodarowania terenu, należy konsultowan 
i uzgadnian z właściwym wojewudzkim kon-
serwatorem zabytkuw,  

p) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 
z pracami ziemnymi należy uzgodnin z wła-
ściwym wojewudzkim konserwatorem zabyt-
kuw, prace inwestycyjne można prowadzin 
wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia konser-
watorskiego na prowadzenie wyprzedzają-
cych ratowniczych badań archeologicznych, 
archeologiczno-architektonicznych lub towa-
rzyszących, prowadzonych przez uprawnio-
nego archeologa, na koszt inwestora, 

q) ratownicze badania archeologiczne pozwolą 
określin pierwotną szerokośn zabudowy hi-
storycznej, ktura winna znaleźn odzwiercie-
dlenie w projektowanych elewacjach budyn-
kuw odtwarzających pierzeje historyczne,  

r) wszelkie działania podejmowane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru należy prowadzin 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) W stresie „„” ochrony konserwatorskiej należy: 
a) zachowan i wyeksponowan elementy histo-

rycznego układu przestrzennego, tj. rozpla-
nowanie drug, ulic i placuw, linie zabudowy, 
kompozycje wnętrz urbanistycznych oraz 
kompozycję zieleni, 

b) obiekty o wartościach zabytkowych należy 
poddan restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
sunkcji do wartości obiektu, 

c) przy nowych inwestycjach oraz związanych 
z modernizacją, rozbudową, przebudową 
obiektuw istniejących wymaga się nawiąza-
nia gabarytami i sposobem kształtowania bry-
ły i użytymi materiałami do miejscowej trady-
cji architektonicznej, 

d) sormę nowych obiektuw należy dostosowan 
do skali, ukształtowania bryły i detalu istnie-
jącej wartościowej zabudowy, w tym sormy 
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i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu 
posadowienia parteru, sormy i wysokości 
ogrodzenia, 

e) nowa zabudowa nie może dominowan nad 
zabudową historyczną, 

s) wszelka działalnośn inwestycyjna musi 
uwzględnian istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne, 

g) należy preserowan te inwestycje, kture sta-
nowią rozszerzenia lub uzupełnienie już istnie-
jących sorm zainwestowania terenu, przy za-
łożeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, że nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu, 

h) wprowadza się wymug uzyskania pozytywnej 
opinii właściwego wojewudzkiego konserwa-
tora zabytkuw dla wszelkich działań inwesty-
cyjnych: remontuw, przebuduw i moderniza-
cji oraz zmiany sunkcji obiektuw budowla-
nych, jak i wznoszenia nowych budynkuw 
oraz zmiany zagospodarowania terenu. 

3) W stresie „E” ochrony ekspozycji obejmującej 
widok na wiatrak z drogi powiatowej nr 1137 
obowiązuje: 
a) maksymalna wysokośn nowej zabudowy – 

jedna kondygnacja zwieńczona stromym da-
chem, 

b) zakaz zalesiania, 
c) wszelkie działania inwestycyjne wymagają 

uzyskania pozytywnej opinii właściwego wo-
jewudzkiego konserwatora zabytkuw. 

4) W stresie „OW” obserwacji archeologicznej: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi należy uzgodnin z wła-
ściwym wojewudzkim konserwatorem zabyt-
kuw co do konieczności prowadzenia tych 
prac pod nadzorem archeologicznym i za po-
zwoleniem właściwego wojewudzkiego kon-
serwatora zabytkuw, 

b) ratownicze badania archeologiczne ewentual-
nie nadzur archeologiczny prowadzi upraw-
niony archeolog, na koszt inwestora. 

3. Na terenie zabytkowego stanowiska archeologicz-
nego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie obo-
wiązują następujące wymogi konserwatorskie: 
1) w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie za-

bytkowego stanowiska archeologicznego oraz 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy uzgod-
nin i uzyskan pozwolenie właściwego woje-
wudzkiego konserwatora zabytkuw w zakresie 
prac ziemnych i prowadzenia ratowniczych ba-
dań archeologicznych metodą wykopaliskową 
przed realizacją inwestycji, 

2) wyniki badań, o kturych mowa w pkt 1, decydu-
ją o możliwości kontynuowania inwestycji, ko-
nieczności zmiany technologii lub o zaniechaniu 
inwestycji. 

4. Na całym obszarze objętym planem ustala się:  
1) ochronę obiektuw o wartościach zabytkowych,  
2) ochroną, o kturej mowa w pkt 1, obejmuje się 

obiekty objęte gminną lub wojewudzką ewiden-
cją zabytkuw, 

3) ochrona, o kturej mowa w pkt 1, polega 
w szczegulności na zachowaniu podstawowych 

elementuw obiektuw, takich jak bryła budynku, 
sorma dachu, rozmieszczenie otworuw okien-
nych i drzwiowych, podziały stolarki, detale ar-
chitektoniczne, 

4) remonty, przebudowy, rozbudowy i zmiany 
sunkcji obiektuw, o kturych mowa w pkt 1, 
wymagają uzyskania pozytywnej opinii właści-
wego wojewudzkiego konserwatora zabytkuw. 

5. Na całym obszarze objętym planem inwestor zobo-
wiązany jest do pisemnego powiadomienia właści-
wych  służb  ochrony  zabytkuw o terminie rozpo-
częcia  i zakończenia  prac ziemnych z co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wystą-
pienia zabytkuw i obiektuw archeologicznych wy-
magane jest podjęcie ratowniczych badań wykopa-
liskowych na koszt inwestora, za zezwoleniem wła-
ściwego wojewudzkiego konserwatora zabytkuw. 

§ 10 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych ustala się: 
1) na terenach drug publicznych w obrębie linii roz-

graniczających obowiązuje zakaz realizacji obiektuw 
budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych 
drug i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą ru-
chu – zatoki, parkingi, wiaty przystankowe itp., 

2) dopuszcza się lokalizację w granicach linii rozgrani-
czających drug i ulic elementuw małej architektury 
i tymczasowych obiektuw handlowo-usługowych 
pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi, 

3) poza stresą „E” ochrony ekspozycji dopuszcza się 
lokalizację tablic reklamowych wzdłuż drogi powia-
towej nr 1137, przy spełnieniu wymoguw wymie-
nionych w lit. a–b: 
a) obowiązująca linia zabudowy poza terenem za-

budowy w odległości 20 m od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni, 

b) wysokośn nie może przekraczan 7 m, 
4) dla obiektuw wpisanych do rejestru zabytkuw oraz 

objętych gminną lub wojewudzką ewidencją zabyt-
kuw: 
a) zabrania się umieszczania na elewacjach budyn-

kuw tablic reklamowych niezwiązanych bezpo-
średnio z przeznaczeniem obiektu lub jego czę-
ści,  

b) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych 
i insormacyjnych instytucji oraz szylduw sklepuw 
i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miej-
scach związanych z witryną. 

§ 11 

W zakresie parametruw i wskaźnikuw kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o ile ustale-
nia szczegułowe dla terenuw w liniach rozgraniczają-
cych nie będą stanowin inaczej, ustala się: 
1) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 30%, 
b) co najmniej 60% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 



Dziennik Urzędowy 
Wojewudztwa Dolnośląskiego Nr 5 –  278  – Poz. 107 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące 
mogą byn wyłącznie parterowe i winny mien 
sormę dachu odpowiadającą sormie dachu bu-
dynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług, 

2) dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem RM: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 60%, 
b) co najmniej 30% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące 
mogą byn wyłącznie parterowe i winny mien 
sormę dachu odpowiadającą sormie dachu bu-
dynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikiem – 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie, 

3) dla terenuw zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem RM/MN:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn: 
– dla zabudowy zagrodowej – 60%, 
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 30%, 
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna powin-

na zajmowan co najmniej: 
– dla zabudowy zagrodowej – 30% powierzch-

ni działki, 
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 60% powierzchni działki, 
c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 

może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym, 

s) budynki gospodarcze oraz wolno stojące garaże 
i lokale użytkowe mogą byn wyłącznie partero-
we i winny mien sormę dachu odpowiadającą 
sormie dachu budynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług,  

4) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN/U: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 60%, 
b) co najmniej 30% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze oraz wolno stojące garaże 
i lokale użytkowe mogą byn wyłącznie partero-
we i winny mien sormę dachu odpowiadającą 
sormie dachu budynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług, 

5) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MWn: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 50%, 
b) co najmniej 25% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan czterech, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn zabudowy mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 16 m, 

e) dopuszczalne sormy dachuw: 
– płaskie, 
– dwuspadowe lub wielospadowe, symetrycz-

ne o nachyleniu połaci od 35°–45°, kryte 
dachuwką ceramiczną lub materiałem da-
chuwkopodobnym, 

s) w przypadku wprowadzenia usług nieuciążli-
wych jako uzupełniającego przeznaczenia terenu 
powierzchnia działek zajęta pod sunkcję uzupeł-
niającą nie może przekroczyn 30% powierzchni 
terenu, 

g) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźni-
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kami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług, 

6) dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 70%,  
b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) wysokośn budynkuw z wyjątkiem obiektuw sa-
kralnych, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu nie może przekraczan 
10 m,  

d) dopuszczalne sormy dachuw: 
– płaskie, 
– dwuspadowe lub wielospadowe, symetrycz-

ne o nachyleniu połaci od 30°–45°, 
e) w przypadku lokalizacji obiektuw handlowych 

powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyn 
2000 m2, 

s) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźni-
kiem – 1 stanowisko na 40 m2 p. u.,  

7) dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem U/MN: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 70%,  
b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m,  

d) dopuszczalne sormy dachuw: 
– płaskie, 
– dwuspadowe lub wielospadowe, symetrycz-

ne o nachyleniu połaci od 35°–45°, 
e) w przypadku lokalizacji obiektuw handlowych 

powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyn 
2000 m2, 

s) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług, 

8) dla terenuw obiektuw produkcyjnych, składuw 
i magazynuw oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem P: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 80%, 
b) co najmniej 10% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 12 m,  

d) dopuszczalne sormy dachuw: 
– płaskie, 
– dwuspadowe lub wielospadowe, symetrycz-

ne o nachyleniu połaci od 30°–45°, 
e) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-

gowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźni-
kami: 0,8 stanowiska na 1 miejsce pracy oraz 
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług,  

s) place składowe i manewrowe na terenie wła-
snym,  

  9) dla terenuw urządzeń komunikacji z dopuszcze-
niem zabudowy usługowej oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem Kp/U: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 80%, 
b) co najmniej 10% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m,  

d) dopuszczalne sormy dachuw: 
– płaskie, 
– dwuspadowe lub wielospadowe, symetrycz-

ne o nachyleniu połaci od 30°–45°, 
e) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-

gowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźni-
kiem – 1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług,  

10) dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na 
rysunku planu symbolem Up: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 20%, 
b) co najmniej 25% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji nie może przekraczan 
dwuch, w tym użytkowe poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego gzymsu nie może prze-
kraczan 6 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu 
połaci 37°–45°, kryte dachuwką ceramiczną 
lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym. 

§ 12 

W zakresie szczegułowych zasad i warunkuw scalania 
i podziału nieruchomości, o ile ustalenia szczegułowe 
dla terenuw w liniach rozgraniczających nie będą sta-
nowin inaczej, ustala się: 
1) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

1500 m2, 
b) w istniejącej, zwartej zabudowie wiejskiej do-

puszcza się działki o powierzchni nie mniejszej 
niż 1000 m2, 

c) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 

d) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m 
z wyjątkiem działek przyległych do placu stano-
wiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-
jezdnego, 

e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°, 

2) dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem RM:  
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

3000 m2, 
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b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 

c) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°, 

e) możliwośn dokonywania wturnego podziału dzia-
łek przy zachowaniu minimalnej powierzchni 
działek i szerokości srontu określonych w lit. a 
i lit. c, 

3) dla terenuw zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem RM/MN:  
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż: 

– dla zabudowy zagrodowej – 3000 m2, 
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

1500 m2, 
b) w istniejącej, zwartej zabudowie wiejskiej dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do-
puszcza się działki o powierzchni nie mniejszej 
niż 1000 m2, 

c) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 

d) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m, 
z wyjątkiem działek przyległych do placu stano-
wiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-
jezdnego, 

e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°, 

s) możliwośn dokonywania wturnego podziału dzia-
łek przy zachowaniu minimalnej powierzchni 
działek i szerokości srontu określonych w lit. a 
i lit. d, 

4) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN/U: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

2500 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m 

z wyjątkiem działek przyległych do placu stano-
wiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-
jezdnego, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°, 

5) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MWn: 
a) dopuszcza się wturny podział działek, 
b) dopuszcza się scalanie gruntuw, 
c) w przypadku podziału, o kturym mowa w lit. a, 

należy wyznaczyn publiczne ciągi pieszo-jezdne 
oraz publiczne tereny rekreacyjne, 

d) nie określa się kąta położenia granic działek 
w stosunku do pasa drogowego,  

6) dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

200 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-
sa drogowego powinien zawieran się w prze-
dziale od 80° do 90°. 

  7) dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem U/MN: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2,  
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-

sa drogowego powinien zawieran się w prze-
dziale od 80° do 90°, 

  8) dla terenuw obiektuw produkcyjnych, składuw 
i magazynuw oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem P: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-

sa drogowego powinien zawieran się w prze-
dziale od 80° do 90°, 

  9) dla terenuw urządzeń komunikacji z dopuszcze-
niem zabudowy usługowej oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem Kp/U: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-

sa drogowego powinien zawieran się w prze-
dziale od 80° do 90°, 

10) dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na 
rysunku planu symbolem Up: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-

sa drogowego powinien zawieran się w prze-
dziale od 80° do 90°. 

§ 13 

W zakresie szczegulnych warunkuw zagospodarowa-
nia terenuw i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy, o ile ustalenia szczegułowe dla te-
renuw w liniach rozgraniczających nie będą stanowin 
inaczej, ustala się: 
1) na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku 

planu symbolem R wprowadza się zakaz lokalizacji 
zabudowy z zastrzeżeniem lit. a i b, 
a) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej 

z produkcją rolniczą z wyjątkiem budynkuw 
mieszkalnych, 

b) dopuszcza się sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia, 
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2) na terenach lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolem Zę wprowadza się zakaz lokalizacji za-
budowy z zastrzeżeniem lit. a i b, 
a) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej 

z produkcją leśną z wyjątkiem budynkuw miesz-
kalnych, 

b) dopuszcza się sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia, 

3) na terenach zieleni urządzonej oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem ZP wprowadza się zakaz lo-
kalizacji zabudowy z wyjątkiem sieci insrastruktury 
technicznej oraz związanych z nimi urządzeń, 

4) na terenach przyległych do cmentarza wyznacza się 
w odległości 50 m od granic cmentarza stresę 
ochrony sanitarnej, w obrębie kturej obowiązuje za-
kaz lokalizacji budynkuw mieszkalnych, 

5) na terenach przyległych do potoku Ruwnik wymug 
pozostawienia wzdłuż gurnych krawędzi skarp 
brzeguw cieku pasa terenu o szerokości min. 5 m 
wolnego od wszelkiej zabudowy, 

6) wzdłuż drug śrudpolnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDWg zakaz sytuowania ogrodzeń 
w odległości mniejszej niż 5 m od osi drogi, 

7) wyznacza się stresę techniczną, dla istniejących na 
obszarze objętym planem napowietrznych linii elek-
troenergetycznych pN, w odległości po 5 m od osi 
trasy przebiegu linii, w obrębie kturej obowiązuje 
zakaz lokalizacji budynkuw mieszkalnych, 

8) ustalenie, o kturym mowa w pkt 7, traci moc 
w przypadku skablowania ww. linii, 

9) wyznacza się stresę techniczną dla istniejącej na 
obszarze objętym planem napowietrznej linii elek-
troenergetycznych 110 kV w odległości po 20 m 
od osi trasy przebiegu linii, w obrębie kturej obo-
wiązują wymogi wymienione w lit. a–b: 
a) zakaz lokalizacji obiektuw przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi, 
b) przy zbliżeniach innych obiektuw, niezwiązanych 

ze stałym pobytem ludzi do linii, należy zacho-
wan warunki określone w przepisach szczegul-
nych. 

§ 14 

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemuw komunikacji i insrastruktury tech-
nicznej ustala się. 
1) na obszarze zabudowanym linie rozgraniczające 

ulice oznaczone na rysunku planu są ruwnocze-
śnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia 
technicznego, 

2) w liniach rozgraniczających ulic należy zacho-
wan ruwnież rezerwę dla realizacji urządzeń te-
lekomunikacyjnych, 

3) dopuszczalne są odstępstwa od zasady, o kturej 
mowa w pkt 1, przy zachowaniu ustaleń zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenuw określo-
nych w rozdziale III, 

4) dopuszcza się możliwośn realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestoruw, 

5) realizacja obsługującego układu komunikacyjne-
go powinna obejmowan kompleksową realizację 
uzbrojenia technicznego w tym modernizację 
i budowę nowych sieci, 

6) przebudowę sieci uzbrojenia technicznego koli-
dujących z planowaną zabudową. 

2. Ustala się następujące zasady w zakresie budowy, 
przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla te-
renuw objętych planem: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu grupowe-
go Marynuw-nrzebnice, 

b) dopuszcza się dodatkowo zaopatrzenie 
w wodę z własnych ujęn na terenach prze-
znaczonych w planie na zabudowę usługową 
oraz terenuw obiektuw produkcyjnych, skła-
duw i magazynuw przy lokalizowaniu tam 
sunkcji wodochłonnych, 

c) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej na 
tereny objęte planem poprzez realizację sieci 
rozdzielczej w układach pierścieniowych, za-
pewniających ciągłośn dostawy wody do od-
biorcuw oraz zabezpieczenie ppoż., 

d) wymianę odcinkuw sieci wodociągowej, ktu-
re ze względu na zbyt małe przekroje lub zły 
stan techniczny nie pozwalają na dostawę 
wody w odpowiedniej ilości i odpowiednim 
ciśnieniu do terenuw planowanej zabudowy, 

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
ściekuw komunalnych i przemysłowych: 
a) odprowadzenie ściekuw komunalnych i prze-

mysłowych do planowanego komunalnego 
systemu kanalizacji sanitarnej, 

b) odprowadzenie ściekuw systemem grawita-
cyjno-tłocznym do planowanej zbiorczej prze-
pompowni ściekuw sanitarnych, zlokalizowa-
nej na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem K-1,  

c) przetłoczenie ściekuw z przepompowni, 
o kturej mowa w lit. b, łącznie ze ściekami 
z planowanej przepompowni zbiorczej we wsi 
nrzebnice, poprzez sien kanalizacyjną miasta 
Chocianuw do oczyszczalni ściekuw zlokali-
zowanej w Chocianowie, 

d) modernizację i rozbudowę oczyszczalni, 
o kturej mowa w lit. c, do wielkości gwaran-
tującej przyjęcie zwiększonej ilości ściekuw 
sanitarnych, 

e) wyposażenie w sien kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszaruw zainwestowania, 

s) budowę lokalnych przepompowni ściekuw 
sanitarnych zlokalizowanych na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
MN-15, RM/MN–23 i R-7, 

g) dopuszcza się budowę dodatkowych, lokal-
nych przepompowni ściekuw sanitarnych, 
stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na te-
renach własnych inwestoruw, według lokal-
nych i technicznych uwarunkowań, 

h) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sa-
nitarnej dopuszcza się budowę zbiornikuw 
bezodpływowych lub zastosowanie innych 
systemuw odprowadzania ściekuw zgodnych 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
warunkami lokalnymi, 

i) na terenach skanalizowanych zakaz lokalizacji 
zbiornikuw bezodpływowych na nieczystości 
płynne, 
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3) w zakresie odprowadzania wud opadowych: 
a) budowę systemuw odprowadzania wud opa-

dowych, 
b) odprowadzenie wud opadowych do rzeki 

Ruwnik oraz rowuw melioracyjnych znajdują-
cych się w obrębie obszaru objętego planem, 
na warunkach określonych przez administra-
tora ciekuw, 

c) modernizację i rozbudowę istniejącej sieci ka-
nalizacji deszczowej, 

d) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 
zatrzymaniu wud w obrębie posesji w postaci 
studni chłonnych lub systemuw rozsączają-
cych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich 
użytkowania,  

e) usunięcie z wud opadowych substancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one 
wartości określone w przepisach szczegul-
nych, przed ich wprowadzeniem do kanaliza-
cji deszczowej lub do odbiornika na terenie 
własnym inwestora,  

s) utwardzenie i skanalizowanie terenuw, na 
kturych może dojśn do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o kturych mowa w lit. e, 

g) zarurowanie otwartych rowuw melioracyj-
nych kolidujących z planowanym zainwesto-
waniem, na warunkach określonych przez 
administratora rowuw,  

h) modernizację rowuw będących odbiornikami 
wud opadowych, 

i) obowiązek pozostawienia pasa terenu o sze-
rokości min. 3 m wolnego od zabudowy, 
wzdłuż gurnych krawędzi skarp brzeguw cie-
kuw, umożliwiającego prowadzenie prac kon-
serwacyjnych, 

j) prowadzenie prac związanych z regulacją 
wud (odbudowa i modernizacja) i utrzyma-
niem ciekuw (eksploatacja, konserwacja 
i remont) oraz obiektuw i urządzeń wodnych 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepi-
sami szczegulnymi, 

k) zakaz lokalizacji urządzeń i sieci insrastruktury 
technicznej w odległości mniejszej niż 3 m od   
gurnych krawędzi skarp brzeguw ciekuw, 

l) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
urządzeń melioracji szczegułowych wymug 
sporządzenia dokumentacji technicznej zawie-
rającej sposub odbudowy tych sieci,  

m) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących 
z urządzeniami melioracyjnymi z administrato-
rem tych urządzeń, 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) możliwośn dostawy gazu z istniejącej na te-

renie gminy Chocianuw sieci gazowej, po 
spełnieniu technicznych i ekonomicznych wa-
runkuw przyłączenia, 

b) budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego 
ciśnienia, 

c) wykorzystanie gazu do celuw: bytowo-
gospodarczych, grzewczych i usługowych, 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) zasilanie terenuw objętych planem z istnieją-

cego GPZ–Chocianuw, 
b) rozbudowę istniejących słupowych stacji 

transsormatorowych, zlokalizowanych na te-

renach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: MN-10, U/MN-1 i R-6 oraz istnieją-
cych wieżowych stacji transsormatorowych, 
zlokalizowanych na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: E-1, E-2 i E-3, do 
zapotrzebowania mocy, wynikającego z pla-
nowanego zagospodarowania, 

c) budowę słupowych stacji transsormatoro-
wych,  zlokalizowanych  na  terenach  ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 
RM/MN-45 i ZP-5, 

d) budowę dodatkowych stacji transsormatoro-
wych stosownie do potrzeb, usytuowanych 
na terenie własnym inwestora w ilości 
i w rejonach lokalizacji określonych przez za-
rządzającego siecią, 

e) budowę i rozbudowę istniejącej sieci elektro-
energetycznej w sormie linii napowietrznych, 
kablowych lub napowietrzno-kablowych, 

s) wymug przystosowania odcinkuw napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych śred-
niego napięcia, w zakresie wysokości zawie-
szenia przewoduw i stopnia obostrzenia linii, 
do nowego ustalonego w planie, przeznacze-
niem terenu pod linią, 

g) dopuszcza się skablowanie linii napowietrz-
nych średniego napięcia, kolidujących z pla-
nowanym zainwestowaniem,  

h) utrzymanie trasy przebiegu napowietrznej linii 
elektroenergetycznej wysokiego napięcia 
110 kV p 463 relacji GPZ Czarna – GPZ 
Chocianuw, 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 
a) realizację lokalnych źrudeł ciepła na paliwo 

gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii 
elektrycznej i odnawialnych źrudeł energii do 
celuw grzewczych, 

b) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń, 

c) likwidację lub modernizację istniejących ko-
tłowni na paliwo stałe, o wysokim stopniu 
emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czyn-
nika grzewczego oraz stosowanie urządzeń, 
o kturych mowa w lit. b, 

7) w zakresie telekomunikacji: 
a) lokalizowanie sieci telekomunikacji we 

wspulnych kanałach zbiorczych w porozu-
mieniu ze wszystkimi operatorami sieci, 

b) dopuszcza się lokalizację telekomunikacyj-
nych urządzeń przekaźnikowych – konstrukcji 
wieżowych wraz z kontenerowym urządze-
niem stacji bazowej, na terenach oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem R przy 
spełnieniu wymoguw:  
– powierzchnia działki lub terenu przezna-

czonego pod zabudowę nie może przekra-
czan 100 m2, 

– realizacja drug dojazdowych oraz niezbęd-
nej insrastruktury technicznej staraniem 
i na koszt inwestora, 

– odległośn od budynkuw lub budowli prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi oraz wy-
znaczonych w planie terenuw, na kturych 
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mogą powstan takie budynki lub budowle, 
nie może byn mniejsza niż 100 m, 

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpaduw 
obowiązują zasady określone w odrębnych prze-
pisach szczegulnych i gminnych. 

§ 15 

Nie określa się granic i sposobuw zagospodarowania 
terenuw lub obiektuw podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisuw, w tym tere-
nuw gurniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziem-
nych, ponieważ ww. tereny lub obiekty nie występują 
na obszarze objętym planem. 

§ 16 

W zakresie sposobuw i terminuw tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania terenuw 
ustala się: 
1) dla terenu projektowanego obejścia wsi nrzebnice 

drogą powiatową nr 1137 oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KDZ(R)-1e: 
a) sposub tymczasowego zagospodarowania 

i użytkowania terenuw – obowiązuje przezna-
czenie dotychczasowe – tereny rolnicze, 

b) termin tymczasowego zagospodarowania i użyt-
kowania terenuw – do czasu realizacji drogi, 
o kturej mowa w pkt 1,  

2) dla terenu projektowanego obejścia wsi nrzebnice 
drogą powiatową nr 1137 oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KDZ(KK)–1s: 
a) sposub tymczasowego zagospodarowania 

i użytkowania terenuw – obowiązuje przezna-
czenie dotychczasowe – tereny kolejowe, 

b) termin tymczasowego zagospodarowania i użyt-
kowania terenuw – do czasu realizacji drogi, 
o kturej mowa w pkt 2,  

3) dla pozostałych terenuw: 
a) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania te-
renuw, 

b) do czasu zagospodarowania terenu na przezna-
czenie ustalone w planie, obowiązuje przezna-
czenie dotychczasowe. 

R o z d z i a ł  III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczająccch 

§ 17 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
MN-1 do MN-35 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej,  

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej KDZ-1a i KDZ-1c, 

b) 10 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych: 
KDę-1b, KDę-3b, KDę-4, KDę-5b, 

c) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdo-
wej KDD-1c, 

d) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych: KDD-4, od KDD-8 do KDD-11, od 
KDD-14  do  KDD-20,  KDD-22,  KDD-24 
i KDD-25,  

e) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pieszo-
jezdnych: KDWp-1, KDWp-3, KDWp-13, od 
KDWp-20 do KDWp-23, 

s) 6 m od linii rozgraniczających drug we-
wnętrznych  od  KDW-2  do  KDW-6  oraz 
KDW-9, 

g) 5 m od gurnych krawędzi skarp brzeguw cie-
kuw Wp-1 i Wp-2, 

h) 10 m od terenu kolejowego KK-3. 

§ 18 

1. Dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od RM–1 do RM-11 usta-
la się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa, 
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej KDZ-1a, 

b) 10 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych: 
KDę-3b, KDę-5a, KDę-5b, 

c) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdo-
wej KDD-1c, 

d) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych: KDD-5, KDD-13, KDD-14, KDD-18,  

e) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-
jezdnego KDWp-9. 

§ 19 

1. Dla terenuw zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
RM/MN-1 do RM/MN-49 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe:   

a) zabudowa zagrodowa, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) uzupełniające: 
a) usługi z zakresu: handlu detalicznego i hur-

towego, rzemiosła, gastronomii, turystyki, 
obsługi ludności lub przedsiębiorstw, w loka-
lach użytkowych lub w adaptowanych na ce-
le usługowe budynkach gospodarczych, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) zgodnie z rysunkiem planu od 10 m do 20 m 
od  linii  rozgraniczającej  drogi  zbiorczej 
KDZ-1b, 

b) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej KDZ-1c i KDZ-1d, 
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c) 10 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych: 
KDę-1a, KDę-1b, KDę-3b, KDę-4, KDę-5a 
i KDę-5b, 

d) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdo-
wej KDD-1c, 

e) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych: od KDD-4 do KDD-6, od KDD-11 do 
KDD-16, od KDD-20 do KDD-27,  

s) 10 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-
jezdnego KDWp-5,  

g) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pieszo-
jezdnych: od KDWp-1 do KDWp-4, od KDWp-
6 do KDWp-8, KDWp-10, KDWp-12, oraz od 
KDWp-16 do KDWp-24, 

h) 6 m od linii rozgraniczającej drogi śrudpolnej 
KDWg-5, 

i) 6 m od linii rozgraniczających drug KDW-1, 
KDW-4 i KDW-6, KDW-7, 

j) 5 m od gurnych krawędzi skarp brzeguw cie-
kuw od Wp-1 do Wp-3. 

§ 20 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od MN/U-1 do MN/U-5 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, tury-
styki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw i inne, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej KDZ-1c,  

b) 10 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych 
KDę-1a i KDę-1b,  

c) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych KDD-7 i KDD-18, 

d) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pieszo-
jezdnych: KDWp-3, KDWp-14 i KDWp-25,  

e) 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrz-
nej KDW-1. 

§ 21 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
MWn-1 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw 
w lokalach użytkowych wbudowanych w 
parterach budynkuw mieszkalnych lub dobu-
dowanych, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingowe, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej KDZ-1d, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-
jezdnego KDWp-26.  

§ 22 

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem U-1 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

administracji, kultury, turystyki, obsługi ludności 
lub przedsiębiorstw, gastronomii, handlu deta-
licznego, zdrowia i opieki społecznej, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 23 

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem U-2 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

kultury, turystyki, gastronomii, handlu detalicz-
nego, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-

we, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-

czalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii roz-
graniczającej ulicy dojazdowej KDD-5. 

§ 24 

1. Dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami U-3 i U-4 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

kultu religijnego, kultury, oświaty,  
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej KDZ-1a i KDZ-1c,  

b) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych KDD-5 i KDD-7. 

§ 25 

1. Dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami U-5 i U-6 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła, ga-
stronomii, turystyki, obsługi ludności lub przed-
siębiorstw i inne, 
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2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-

we, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej KDZ-1c,  

b) 10 od linii rozgraniczających ulic lokalnych 
KDę-4 i KDę-5a, 

c) 10 m od terenu kolejowego KK-3, 
d) 5 m od gurnych krawędzi skarpy brzegu cie-

ku Wp-3. 

§ 26 

1. Dla terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem U/MN-1 ustala 
się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła, ga-
stronomii, turystyki, obsługi ludności lub przed-
siębiorstw i inne, 

2) uzupełniające: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
KDę-5a, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrz-
nej KDW-7, 

c) 5 m od gurnej krawędzi skarpy brzegu cieku 
Wp-3. 

§ 27 

1. Dla terenuw obiektuw produkcyjnych, składuw 
i magazynuw oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: P-1, P-2, P-3 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa przemysłowa,  
2) uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

parkingi, place składowe i manewrowe, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej KDZ-1a,  

b) 10 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych 
KDę-2 i KDę-3a, 

c) 10 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych: KDD-2, KDD-3 i KDD-9, 

d) 10 m od linii rozgraniczającej drogi we-
wnętrznej KDW-8, 

2) tereny niezabudowane i nieutwardzone należy 
zagospodarowan zielenią wysoką, szybko rosną-
cą, z gatunkuw odpornych na zanieczyszczenia 
i zgodnych z przyrodniczym siedliskiem rejonu. 

§ 28 

1. Dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami od Up-1 do Up-3 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji,  
2) uzupełniające: 

a) obiekty kubaturowe związane z przeznacze-
niem terenu,  

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
KDę-3a i KDę-3b, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulic dojazdowych 
KDD-7 i KDD-9, 

c) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-
jezdnego KDWp-7, 

d) 5 m od gurnej krawędzi skarpy brzegu cieku 
Wp-1.  

§ 29 

1. Dla terenuw urządzeń komunikacji z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami Kp/U-1 i Kp/U-2 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – stacja paliw, stacja gazu płynne-

go, myjnia, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu handlu i gastronomii, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej KDZ-1a,  

b) 10 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych 
KDę-2 i KDę-3a. 

§ 30 

1. Dla terenuw cmentarzy oznaczonych na rysunku 
planu symbolami ZC-1 i ZC-2 ustala się przezna-
czenie:  
1) podstawowe – cmentarz, 
2) uzupełniające: 

a) zabudowa związana z przeznaczeniem terenu 
(kaplica cmentarna), 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingowe, 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust.1, nieprzekra-

czalna linia zabudowy w odległości 20 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni drogi zbiorczej KDZ-1a. 

§ 31 

1. Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem ZP-1 ustala się przeznacze-
nie: 
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1) podstawowe – park,  
2) uzupełniające: 

a) ciągi spacerowe z małą architekturą, 
b) urządzenia rekreacji bez obiektuw kubaturo-

wych, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 32 

Dla terenuw zieleni urządzonej oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami od ZP-2 do ZP-10 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – zieleńce, skwery, ogrody ozdobne, 
2) uzupełniające: 

a) ciągi spacerowe z małą architekturą, 
b) urządzenia rekreacji bez obiektuw kubaturo-

wych, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 33 

Dla terenu rolniczego oznaczonego na rysunku planu 
symbolem R-1 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – uprawy polowe, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające: 

a) stawy hodowlane, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 34 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od R-2 do R-47 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 35 

Dla terenuw lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od Zę-1 do Zę-9 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – lasy i zalesienia,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej oraz 

związane z nimi urządzenia. 

§ 36 

Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od Wp-1 do 
Wp-28 ustala się przeznaczenie na cieki i rowy. 

§ 37 

Dla terenuw insrastruktury technicznej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od E-1 do E-3 ustala się 
przeznaczenie na urządzenia elektroenergetyki – stacje 
transsormatorowe. 

§ 38 

Dla terenuw insrastruktury technicznej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami K-1, K-2 ustala się przezna-
czenie na urządzenia kanalizacji – głuwne przepom-
pownie ściekuw. 

§ 39 

Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbolami 
od KK-1 do KK-3 ustala się przeznaczenie na tereny 
kolejowe – teren zlikwidowanej na odcinku ęubin Gur-
niczy – Chocianuw linii kolejowej.  

§ 40 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDZ-1a ustala się przeznaczenie na drogę kl. Z 
(droga powiatowa nr 1137). 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 20, 
2) szerokośn jezdni 6,5 m. 

§ 41 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDZ-1b ustala się przeznaczenie na drogę kl. Z 
(droga powiatowa nr 1137). 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania, 
2) szerokośn jezdni 6,5 m. 

§ 42 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDZ-1c ustala się przeznaczenie na drogę kl. Z 
(droga powiatowa nr 1137). 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 20 m, tj. 

po 10 m od osi istniejącej jezdni, 
2) szerokośn jezdni 6,5 m. 

§ 43 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDZ-1d ustala się przeznaczenie na drogę kl. Z 
(droga powiatowa nr 1137). 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania,  
2) szerokośn jezdni 6,5 m. 

§ 44 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: KDZ(R)-1e i KDZ(KK)-1s ustala się przezna-
czenie na drogę kl. Z – projektowane obejście wsi 
nrzebnice drogą powiatową nr 1137. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 20 m, 
2) szerokośn jezdni 6,5 m. 

§ 45 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDę-1a ustala się przeznaczenie na drogę kl. ę 
(droga powiatowa nr 1155). 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 15 m, 
2) szerokośn jezdni 5,5 m. 
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§ 46 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDę-1b ustala się przeznaczenie na ulicę lokal-
ną (droga powiatowa nr 1155). 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 8 m do 

15 m – zgodnie z rysunkiem planu,  
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 47 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami KDę-2 i KDę-3a ustala się przeznaczenie – uli-
ce lokalne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 12 m,  
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 48 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDę-3b ustala się przeznaczenie na ulicę lokal-
ną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 10 m 

do 12 m – zgodnie z rysunkiem planu,  
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 49 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami KDę-4 i KDę-5a ustala się przeznaczenie na 
ulice lokalne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania, 
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 50 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDę-5b ustala się przeznaczenie na drogę kl. ę. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania, 
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 51 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: KDD-1a, KDD-1b ustala się przeznaczenie na 
drogę klasy D. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 15 m,  
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 52 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDD-1c ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 
z granicami władania, 

2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 53 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od KDD-2 do KDD-17 ustala się przeznaczenie 
na ulice dojazdowe. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m,  
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 54 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDD-18 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania,  
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 55 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od KDD-19 do KDD-27 ustala się przeznacze-
nie na ulice dojazdowe. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m,  
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 56 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDD-28 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania,  
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 57 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDW-1 ustala się przeznaczenie na drogę we-
wnętrzną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 6 m.  

§ 58 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od KDW-2 do KDW-7 ustala się przeznaczenie 
na drogi wewnętrzne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 8 m, 
2) wymug zakończenia drogi placem do zawracania 

zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 59 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami KDW-8 i KDW-9 ustala się przeznaczenie na 
drogi wewnętrzne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 10 m. 
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§ 60 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami KDWp-1 i KDWp-2 ustala się przeznaczenie na 
ciągi pieszo-jezdne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 8 m. 

§ 61 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDWp-3 ustala się przeznaczenie na ciąg pie-
szo-jezdny. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 6 m. 

§ 62 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od KDWp-4 do KDWp-26 ustala się przezna-
czenie na ciągi piesze i pieszo-jezdne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania.  

§ 63 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od KDWg-1 do KDWg-17 ustala się przezna-
czenie na drogi śrudpolne transportu rolnego. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

R o z d z i a ł  IV 

Przepisc końcowe 

§ 64 

1. Ustala się stawkę procentową, o kturej mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) w wysokości 0% dla: 
a) terenuw drug publicznych oznaczonych sym-

bolami: KDZ-1a, KDZ-1b, KDZ-1c, KDZ-1d,  
KDZ(R)-1e i KDZ(KK)-1s, KDę-1a, KDę-1b, 
KDę-2, KDę-3a, KDę-3b, KDę-4, KDę-5a, 
KDę-5b,  KDD-1a,  KDD-1b,  KDD-1c, od 
KDD-2 do KDD-28,  

b) terenuw zabudowy usługowej oznaczonych 
symbolami U-3 i U-4,  

c) terenuw sportu i rekreacji oznaczonych sym-
bolami od Up-1 do Up-3, 

d) terenuw zieleni urządzonej oznaczonych 
symbolami od ZP-1 do ZP-10,  

e) terenuw cmentarzy oznaczonych symbolami 
ZC-1 i ZC-2, 

s) terenuw insrastruktury technicznej oznaczo-
nych symbolami od E-1 do E-3, K-1 i K-2, 

g) terenuw wud powierzchniowych śrudlądo-
wych oznaczonych symbolami od Wp-1 do 
Wp-28, 

2) w wysokości 30% dla pozostałych terenuw. 

§ 65 

Wykonanie uchwały powierza się „urmistrzowi Miasta 
i Gminy Chocianuw. 

§ 66 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewudztwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZZCC 
 RADC MIEJpKIEJ 

 KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 107) 
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Załącznik nr 2 do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 107) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WSI CHOCIANOWIEC 
 

Lista nieuwzględnioncch uwag 
 
 

Nie wniesiono uwag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr r do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 107) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ 

ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego wsi Chocianowiec 
inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: 
– sieci wodociągowe (projektowane) o łącznej długości ok.              3,3 km 
– sieci kanalizacji sanitarne (projektowane) o łącznej długości ok.    4,0 km  
– ulice lokalne i dojazdowe (projektowane) o łącznej długości ok.    6,7 km 
 
Na podstawie opracowanej prognozy skutkuw sinansowych uchwalenia planu przewiduje się, że: 
– szacunkowy koszt realizacji sieci wodociągowej wyniesie                   199.000,- zł 
– szacunkowy koszt realizacji kanalizacji wyniesie                             1.120.000,- zł 
– szacunkowy koszt budowy drug wyniesie                                      6.700.000,- zł 
 
Łączna szacunkowa wartość tcch inwestccji wcniesie                      9.019.000,- zł. 
 
Wyszczegulnione koszty mogą ulec obniżeniu, ponieważ: 
– zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838) dopuszcza się moż-

liwośn, że inwestorzy przedsięwzięn niedrogowych związanych z budową lub przebudową drug 
publicznych zobowiązani będą do udziału w kosztach realizacji drug gminnych, 

– możliwe jest obniżenie cen realizacji drug oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w procedurze 
przetargowej na wykonanie tych inwestycji. 

 
Przewiduje się, że sinansowanie tych zadań odbywan się będzie ze środkuw Gminy, zgodnie 
z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju ęokalnego Gminy. 
Ponadto w zakresie części inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicz-
nych, ktury stanowi, że budowa lub przebudowa drug publicznych spowodowana inwestycją nie-
drogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegułowe warunki budowy lub przebu-
dowy drug określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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109 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chocianów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie 
nr XVI/134/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. Rada Miejska w Chocianowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w gra-
nicach określonych na rysunku planu stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały z wyłączeniem tere-
nuw zamkniętych, kturych granice określa rysunek 
planu. 

§ 2 

Integralną częścią uchwały są załączniki do niniejszej 
uchwały: 
1) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący załącz-

nik nr 1, 
2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 

projektu planu stanowiące załącznik nr 2, 
3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwe-

stycji z zakresu insrastruktury technicznej, kture na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasad ich si-
nansowania stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3 

Na ustalenia planu składają się: 
1) Ustalenia dla całego obszaru objętego planem okre-

ślone w rozdziale II niniejszej uchwały,  
2) Ustalenia szczegułowe dla terenuw w liniach roz-

graniczających na obszarze sunkcjonalnym A okre-
ślone w rozdziale III niniejszej uchwały, 

3) Ustalenia szczegułowe dla terenuw w liniach roz-
graniczających na obszarze sunkcjonalnym „ okre-
ślone w rozdziale IV niniejszej uchwały,  

4) Ustalenia szczegułowe dla terenuw w liniach roz-
graniczających na obszarze sunkcjonalnym C okre-
ślone w rozdziale V niniejszej uchwały,  

5) Ustalenia szczegułowe dla terenuw w liniach roz-
graniczających na obszarze sunkcjonalnym D okre-
ślone w rozdziale VI niniejszej uchwały, 

6) Przepisy końcowe określone w rozdziale VII niniej-
szej uchwały. 

§ 4 

Celem planu jest:  
1) umożliwienie działalności rużnorodnych podmiotuw 

przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych kon-
sliktuw i optymalizacji korzyści wynikających ze 
wspulnych działań, 

2) stworzenie warunkuw właściwych prawu lokalne-
mu w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zapew-
niających możliwośn rozwoju przez zapis ustaleń 
sunkcjonalnych oraz regulacyjnych. 

§ 5 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
  1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikami, 
  2) przepisy szczegulne – aktualne w momencie 

wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne, 

  3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
częśn przeznaczenia terenu, ktura powinna 
dominowan na danym terenie, 

  4) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
częśn przeznaczenia terenu, ktura uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu, 

  5) tymczasowe przeznaczenie terenu – przezna-
czenie inne niż podstawowe, obowiązujące do 
czasu zagospodarowania terenu zgodnego 
z przeznaczeniem podstawowym, 

  6) obszar sunkcjonalny – obszar o cechach 
względnie jednorodnych w zakresie sposobu 
użytkowania, zasad zagospodarowania i zabu-
dowy oraz stopnia jego ochrony wyznaczony 
na rysunku planu graniami obszaru sunkcjonal-
nego, 

  7) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
przeznaczenie podstawowego, 

  8) szczegulne wymagania architektoniczne – wy-
mug wysokiego poziomu estetycznego nakła-
dany na planowaną zabudowę i obowiązek 
podwyższenia poziomu estetycznego istniejącej 
zabudowy, 

  9) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na kturym dopuszcza się 
wznoszenie budynkuw oraz budowli naziem-
nych, niebędącymi liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi 
urządzeniami, 

10) obowiązująca linia zabudowy – linia wzdłuż 
kturej należy sytuowan budynki oraz budowle 
naziemne niebędące liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi 
urządzeniami, 
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11) akcent sormalny – element kompozycji przycią-
gający uwagę obserwatora i w ten sposub 
podkreślający inny element kompozycji, 

12) dominanta – obiekt (np. budynek lub jego 
częśn), ktury koncentruje uwagę obserwatoruw 
w pewnym obszarze w większym stopniu niż 
akcent sormalny, 

13) uciążliwośn – zjawiska lub stany utrudniające 
życie albo dokuczliwe dla otaczającego środo-
wiska, takie jak: hałas, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, 

14) intensywnośn zabudowy – stosunek sumy po-
wierzchni ogulnej zabudowy do powierzchni te-
renu, na kturym znajduje się zabudowa, 

15) zabudowa pierzejowa – zabudowa lokalizowa-
na wzdłuż ulicy w zwartych grupach bez 
przerw między budynkami,  

16) zabudowa jednorodna – zabudowa lokalizowa-
na wzdłuż ulicy, składająca się z jednakowych 
lub zbliżonych do siebie w sormie budynkuw, 

17) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska – 
budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondy-
gnacji naziemnych włącznie, w tym poddasze 
użytkowe, 

18) zabudowa przemysłowa – zabudowa służąca 
prowadzeniu działalności produkcyjnej, maga-
zynowej, składowej, rzemieślniczej, logistycz-
nej, w tym związana z centrum biznesu wraz 
z towarzyszącymi obiektami administracyjnymi, 
biurowymi, usługowymi i socjalnymi, 

19) usługi z zakresu: 
a) handlu detalicznego – działalnośn związana 

ze sprzedażą detaliczną towaruw z wyłą-
czeniem sprzedaży paliw do pojazduw me-
chanicznych, 

b) handlu hurtowego – działalnośn związana ze 
sprzedażą hurtową towaruw z wyłączeniem 
sprzedaży paliw do pojazduw mechanicz-
nych, 

c) gastronomii – działalnośn restauracji, baruw, 
kawiarni, herbaciarni, pubuw, winiarni, cu-
kierni itp., 

d) obsługi ludności lub przedsiębiorstw – dzia-
łalnośn związana z obsługą nieruchomości, 
usługi projektowe, działalnośn prawnicza, 
notarialna, rachunkowośn, działalnośn zwią-
zana z pośrednictwem sinansowym, działal-
nośn w zakresie reklamy lub insormacji, 
drobne usługi, takie jak: sotograsia, poligra-
sia, gabinety kosmetyczne i sryzjerskie, pral-
nia, szewc, naprawa artykułuw przeznacze-
nia osobistego i użytku domowego, działal-
nośn biur i agencji turystycznych, insormacja 
turystyczna, działalnośn ośrodkuw i placu-
wek edukacyjnych, a także działalnośn sirm 
pocztowych i telekomunikacyjnych itp., 

e) administracji – działalnośn administracji pu-
blicznej i gospodarczej, 

s) kultury – działalnośn: galerii, wystaw, klu-
buw muzycznych, literackich, czytelni, bi-
bliotek, domuw kultury, świetlic itp., 

g) kultu religijnego – działalnośn kościołuw 
i związkuw wyznaniowych, 

h) zdrowia i opieki społecznej – działalnośn: 
przychodni, gabinetuw lekarskich, aptek, 
żłobkuw, ośrodkuw pomocy społecznej itp., 

i) oświaty – działalnośn przedszkoli, szkuł 
podstawowych i ponadpodstawowych, 

j) rzemiosła – działalnośn małych zakładuw 
produkcyjnych i naprawczych, 

k) turystyki – działalnośn: hoteli, moteli, do-
muw wycieczkowych, schronisk młodzie-
żowych itp.,  

l) sportu i rekreacji - działalnośn ośrodkuw lub 
obiektuw sportowo-rekreacyjnych, takich 
jak: boiska, korty tenisowe, hale sportowe, 
ośrodki sportuw wodnych, ośrodki jeździec-
kie itp. 

2. Pojęcia niezdesiniowane należy rozumien zgodnie 
z przepisami szczegulnymi. 

§ 6 

Ustala się podział obszaru objętego planem na obszary 
sunkcjonalne, wyznaczone na rysunku planu graniami 
obszaruw sunkcjonalnych i oznaczone na rysunku pla-
nu dużymi literami A, „, C i D umieszczonymi przed 
symbolami podstawowego przeznaczenia terenuw. 

§ 7 

1. Następujące oznaczenia grasiczne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
  1) granica opracowania, 
  2) granice obszaruw sunkcjonalnych, 
  3) granice terenuw zamkniętych, 
  4) linie rozgraniczające tereny o rużnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

  5) symbole określające podstawowe przeznacze-
nie terenuw, 

  6) elementy kompozycji: 
a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
c) dominanty architektoniczne, 
d) akcenty sormalne, 
e) obiekty wskazane do przebudowy, 

  7) ( ) – tymczasowe przeznaczenie terenu – sym-
bol określający przeznaczenie terenu umiesz-
czony w nawiasie obok symbolu przeznaczenia 
podstawowego,  

  8) granice stres ochrony konserwatorskiej: 
a) „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
b) „„” ochrony konserwatorskiej, 
c) „K” ochrony krajobrazu kulturowego,  
d) „E” ochrony ekspozycji, 
e) „OW” obserwacji archeologicznej, 
s) „W” ochrony archeologicznej, 

  9) granice obszaruw wymagających przekształceń 
lub rekultywacji, 

10) granica stresy ochrony sanitarnej wokuł cmen-
tarza. 

2. Następujące oznaczenia grasiczne przedstawione na 
rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami 
planu i mają charakter insormacyjny: 
1) orientacyjne linie podziału wewnętrznego tere-

nuw o tym samym przeznaczeniu, 
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  2) zalecana lokalizacja budynkuw mieszkalnych 
jednorodzinnych, 

  3) orientacyjny przebieg obejście miasta drogami 
wojewudzkimi nr 328 i nr 331, 

  4) symbole określające zabytki architektury i bu-
downictwa, 
a) obiekty wpisane do rejestru zabytkuw, 
b) obiekty o wartościach zabytkowych, 
c) obszary wpisane do rejestru zabytkuw, 
d) obszary pocmentarne, 

  5) symbole określające stanowiska archeologicz-
ne, 

  6) symbol określający pomnik, 
  7) symbole określające pomniki przyrody, 
  8) symbole określające aleje, szpalery i grupy 

drzew, 
  9) granice obszaru chronionego krajobrazu „ęasy 

Chocianowskie”, 
10) granice otuliny „Przemkowskiego Parku Krajo-

brazowego”, 
11) granice GZWP nr 315 „Zbiornik Chocianuw-

Gozdnica” i GZWP nr 316 „pubzbiornik ęubin”, 
12) numery drug wojewudzkich i powiatowych, 
13) oznaczenia grasiczne w dziale – zasady obsługi 

w zakresie insrastruktury technicznej poza stre-
sami ochronnymi gazociąguw i stresami tech-
nicznymi napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych. 

R o z d z i a ł  II 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 8 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala się: 
1) ukształtowania lub rewaloryzacji wymagają: 

a) ciągi zabudowy lokalizowane wzdłuż drug pu-
blicznych, 

b) układy przestrzenne zabudowy w osiedlach 
mieszkaniowych, 

c) ciągi zieleni stanowiące izolację przestrzenną ze-
społuw mieszkaniowych położonych w sąsiedz-
twie obszaruw przemysłowych, 

d) ekspozycje publicznych obiektuw reprezentacyj-
nych, 

e) kompozycje zieleni na terenach publicznych, 
2) ochrony wymagają: 

a) zabytkowy układ urbanistyczny miasta, 
b) sormy budynkuw o wartościach zabytkowych, 

3) na terenach objętych stresami ochrony konserwa-
torskiej: 
a) należy zachowan zasadnicze elementy zagospo-

darowania przestrzennego, tj. rozplanowanie 
drug, ulic, placuw, linie zabudowy i kompozycję 
wnętrz urbanistycznych, 

b) obowiązuje zakaz wprowadzania elementuw za-
gospodarowania terenu agresywnych lub obcych 
krajobrazowo, w tym szczegulnie obiektuw 
o wysokości przekraczającej wysokośn budyn-
kuw zlokalizowanych na sąsiednich posesjach, 

c) dopuszcza się realizację dominant jedynie na 
obiektach kultu religijnego i administracji pu-
blicznej, 

d) wskazuje się obiekty dysharmonizujące, wyma-
gające przebudowy, 

4) szczegułowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i ogra-
niczenia w zagospodarowaniu terenuw służące 
ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego okre-
ślają przepisy zawarte w rozdziałach: III, lV, V i VI. 

§ 9 

W zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody usta-
la się: 
1) działalnośn zakładuw produkcyjnych i usługowych 

na terenach objętych planem nie może powodowan 
ponadnormatywnego obciążenia środowiska natu-
ralnego poza granicami działki, do kturej inwestor 
posiada tytuł prawny, 

2) zakaz realizacji przedsięwzięn towarzyszących za-
budowie mieszkaniowej, zaliczonych do przedsię-
wzięn mogących znacząco oddziaływan na środo-
wisko w rozumieniu przepisuw szczegulnych,  

3) określa się granice obszaru chronionego krajobrazu 
„ęasy Chocianowskie” oznaczone na rysunku pla-
nu, w obrębie kturych obowiązują zakazy właściwe 
dla danego obszaru chronionego krajobrazu, 

4) określa się granice otuliny „Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego” oznaczone na rysunku planu, 
w obrębie kturych obowiązują wymogi wymienione 
w lit. a–b, 
a) wymug zachowania naturalnego ukształtowania 

terenu – lokalne niwelacje nie mogą przekraczan 
rużnicy 0,5 m w stosunku do naturalnego po-
ziomu terenu, 

b) zakaz umieszczania tablic reklamowych poza 
obszarem zabudowanym, 

5) istniejące zadrzewienia winny podlegan systema-
tycznej rekonstrukcji i rozbudowie – aleje i szpalery 
należy konserwowan odtwarzając i uzupełniając 
ubytki tymi samymi gatunkami drzew,  

6) ze względu na położenie obszaru objętego planem 
w obrębie GZWP nr 315 „Zbiornik Chocianuw-
Gozdnica” oraz w obrębie GZWP nr 316 „pubzbior-
nik ęubin” obowiązuje w stresie zasilania głuwnych 
zbiornikuw wud podziemnych zakaz lokalizacji no-
wych składowisk odpaduw niebezpiecznych, obo-
jętnych i innych niż obojętne i niebezpieczne. 

§ 10 

1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytkuw oraz dubr kultury wspułczesnej ustala 
się stresy ochrony konserwatorskiej oznaczone na 
rysunku planu oraz przepisy wymienione w ust. 2, 
3, 4 i 5. 

2. W granicach poszczegulnych stres obowiązują na-
stępujące wymogi konserwatorskie: 
1) W stresie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 

obejmującej obszary i obiekty wpisane do reje-
stru zabytkuw należy: 
a) zachowan historyczny układ przestrzenny, tj. 

rozplanowanie drug, ulic i placuw, historycz-
nych zbiornikuw wodnych, przebiegu linii za-
budowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych 
zespołuw zabudowy, kompozycję historycz-
nej zieleni oraz poszczegulne elementy tego 
układu, tj. historyczne nawierzchnie ulic, pla-
cuw i chodnikuw, historyczne obiekty tech-
niczne, zabudowę i zieleń, 
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b) konserwowan zachowane elementy układu 
przestrzennego, 

c) poszczegulne obiekty o wartościach zabyt-
kowych należy poddan restauracji i moderni-
zacji technicznej z dostosowaniem obecnej 
lub projektowanej sunkcji do wartości obiek-
tu, a sunkcje uciążliwe i degradujące wyeli-
minowan, 

d) dostosowan nową zabudowę do historycznej 
kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, 
skali, bryły i jej sormy architektonicznej oraz 
nawiązan sormami wspułczesnymi i stosowa-
nymi materiałami do lokalnej tradycji architek-
tonicznej,  

e) nowa zabudowa nie może dominowan nad 
zabudową historyczną, 

s) przy tworzeniu nowej zabudowy obowiązuje 
wymug stosowania tradycyjnych materiałuw 
elewacyjnych, 

g) dostosowan wspułczesną sunkcję do warto-
ści zabytkowych zespołuw budowlanych i je-
go poszczegulnych obiektuw, eliminując 
uciążliwe sunkcje, 

h) usunąn obiekty dysharmonizujące lub pozo-
stawin je do śmierci technicznej,  

i) likwidowan obiekty tymczasowe,  
j) w przypadku inwestycji nowych należy prese-

rowan te z nich, kture stanowią rozszerzenie 
lub uzupełnienie już istniejących sorm zain-
westowania terenu, przy założeniu maksy-
malnego zachowania i utrwalenia istniejących 
już relacji oraz pod warunkiem, że nie kolidują 
one z historycznym charakterem obiektu, 

k) umieszczanie reklam lub innych tablic rekla-
mowych niezwiązanych bezpośrednio z da-
nym obiektem i stanowiących na obiekcie lub 
obszarze element obcy jest bezwzględnie za-
bronione – dopuszczalne jest umiejscawianie 
tablic insormacyjnych instytucji lub szylduw 
sklepuw i zakładuw w miejscach na to wy-
znaczonych, we właściwej, nieagresywnej 
sormie,  

l) należy uporządkowan wnętrza zabudowy za-
bytkowych zespołuw budowlanych, 

m) wyklucza się możliwośn stosowania ogrodzeń 
betonowych i presabrykowanych, 

n) wszelkie zamierzenia i działania (w tym 
wszelkie zmiany sorm własności, sunkcji, za-
gospodarowania terenu, przebudowy, rozbu-
dowy i remonty) należy konsultowan i uzgad-
nian z właściwym wojewudzkim konserwato-
rem zabytkuw,  

o) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 
z pracami ziemnymi należy uzgodnin z wła-
ściwym wojewudzkim konserwatorem zabyt-
kuw, prace inwestycyjne można prowadzin 
wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia konser-
watorskiego na prowadzenie wyprzedzają-
cych ratowniczych badań archeologicznych, 
archeologiczno-architektonicznych lub towa-
rzyszących, prowadzonych przez uprawnio-
nego archeologa, na koszt inwestora, 

p) ratownicze badania archeologiczne pozwolą 
określin pierwotną szerokośn zabudowy hi-
storycznej, ktura winna znaleźn odzwiercie-

dlenie w projektowanych elewacjach budyn-
kuw odtwarzających pierzeje historyczne,  

q) wszelkie działania podejmowane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru należy prowadzin 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) W stresie „„” ochrony konserwatorskiej należy: 
a) zachowan i wyeksponowan elementy histo-

rycznego układu przestrzennego, tj. rozpla-
nowanie drug, ulic i placuw, linie zabudowy, 
kompozycje wnętrz urbanistycznych oraz 
kompozycję zieleni, 

b) obiekty o wartościach zabytkowych należy 
poddan restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
sunkcji do wartości obiektu, 

c) przy nowych inwestycjach oraz związanych 
z modernizacją, rozbudową, przebudową 
obiektuw istniejących wymaga się nawiąza-
nia gabarytami i sposobem kształtowania bry-
ły i użytymi materiałami do miejscowej trady-
cji architektonicznej, 

d) sormę nowych obiektuw należy dostosowan 
do skali, ukształtowania bryły i detalu istnie-
jącej wartościowej zabudowy, w tym sormy 
i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu 
posadowienia parteru, sormy i wysokości 
ogrodzenia, 

e) nowa zabudowa nie może dominowan nad 
zabudową historyczną, 

s) wszelka działalnośn inwestycyjna musi 
uwzględnian istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne, 

g) należy preserowan te inwestycje, kture sta-
nowią rozszerzenia lub uzupełnienie już istnie-
jących sorm zainwestowania terenu, przy za-
łożeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, że nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu, 

h) wprowadza się wymug uzyskania pozytywnej 
opinii właściwego wojewudzkiego konserwa-
tora zabytkuw dla wszelkich działań inwesty-
cyjnych: remontuw, przebuduw i moderniza-
cji oraz zmiany sunkcji obiektuw budowla-
nych, jak i wznoszenia nowych budynkuw 
oraz zmiany zagospodarowania terenu.  

3) W stresie „K” ochrony krajobrazu kulturowego 
należy: 
a) zachowan i wyeksponowan elementy histo-

rycznego układu przestrzennego i kompozycję 
zieleni, 

b) nowa zabudowa winna byn dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły przy zało-
żeniu harmonijnego wspułistnienia elementuw 
kompozycji historycznej i wspułczesnej oraz 
nawiązywan sormami i stosowanymi materia-
łami do lokalnej tradycji architektonicznej, 

c) wszelka działalnośn inwestycyjna musi 
uwzględnian istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne, 

d) należy preserowan te inwestycje, kture sta-
nowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istnie-
jących sorm zainwestowania terenu, przy za-
łożeniu maksymalnego zachowania i utrwale-
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nia istniejących już relacji oraz pod warun-
kiem, że nie kolidują one z historycznym cha-
rakterem obiektu, 

e) sormy inwestowania należy w maksymalnym 
stopniu ukierunkowan na ich harmonijne wpi-
sanie w otaczający krajobraz, 

s) należy utrzyman krajobraz przyrodniczy zwią-
zany przestrzennie z historycznym założeniem 
urbanistycznym, winno się uwolnin jego ob-
szar od elementuw dysharmonizujących, re-
kultywowan tereny zniszczone, a w przypad-
ku wprowadzania nowych elementuw winny 
one podnosin estetyczne wartości tych tere-
nuw i podkreślan ich związek przestrzenny 
z historycznym założeniem urbanistycznym, 

g) wszelkie działania inwestycyjne wymagają 
uzyskania pozytywnej opinii właściwego wo-
jewudzkiego konserwatora zabytkuw. 

4) W stresie „E” ochrony ekspozycji obejmującej 
widok na pałac z drogi wojewudzkiej nr 328 
obowiązuje: 
a) maksymalna wysokośn nowej zabudowy – 

jedna kondygnacja zwieńczona stromym da-
chem, 

b) zakaz zalesiania, 
c) wszelkie działania inwestycyjne wymagają 

uzyskania pozytywnej opinii właściwego wo-
jewudzkiego konserwatora zabytkuw. 

5) W stresie „OW” obserwacji archeologicznej: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi należy uzgodnin z wła-
ściwym wojewudzkim konserwatorem zabyt-
kuw co do konieczności prowadzenia tych 
prac pod nadzorem archeologicznym i za po-
zwoleniem właściwego wojewudzkiego kon-
serwatora zabytkuw, 

b) ratownicze badania archeologiczne ewentual-
nie nadzur archeologiczny prowadzi upraw-
niony archeolog, na koszt inwestora. 

6) W stresie „W” ochrony archeologicznej: 
a) zakazana jest wszelka działalnośn budowlana 

oraz inwestycyjna niezwiązana bezpośrednio 
z konserwacją lub rewaloryzacją terenu, 

b) prace naukowe i porządkowe można prowa-
dzin wyłącznie w uzgodnieniu i za pozwole-
niem właściwego wojewudzkiego konserwa-
tora zabytkuw, 

c) przedsięwzięcia o charakterze rewaloryzacyj-
nym należy uzgodnin z właściwym woje-
wudzkim konserwatorem zabytkuw, a po-
dejmowan wyłącznie za pozwoleniem wła-
ściwego wojewudzkiego konserwatora za-
bytkuw. 

3. Na terenie zabytkowego stanowiska archeologicz-
nego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie obo-
wiązują następujące wymogi konserwatorskie: 
1) w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie za-

bytkowego stanowiska archeologicznego oraz 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy uzgod-
nin i uzyskan pozwolenie właściwego woje-
wudzkiego konserwatora zabytkuw w zakresie 
prac ziemnych i prowadzenia ratowniczych ba-
dań archeologicznych metodą wykopaliskową 
przed realizacją inwestycji, 

2) wyniki tych badań, o kturych mowa w pkt 1, 
decydują o możliwości kontynuowania inwesty-
cji, konieczności zmiany technologii lub o zanie-
chaniu inwestycji. 

4. Na całym obszarze objętym planem ustala się:  
1) ochronę obiektuw o wartościach zabytkowych,  
2) ochroną, o kturej mowa w pkt 1, obejmuje się 

obiekty objęte gminną lub wojewudzką ewiden-
cją zabytkuw, 

3) ochrona, o kturej mowa w pkt 1, polega 
w szczegulności na zachowaniu podstawowych 
elementuw obiektuw, takich jak bryła budynku, 
sorma dachu, rozmieszczenie otworuw okien-
nych i drzwiowych, podziały stolarki, detale ar-
chitektoniczne, 

4) remonty, przebudowy, rozbudowy i zmiany 
sunkcji obiektuw, o kturych mowa w pkt 1, 
wymagają uzyskania pozytywnej opinii właści-
wego wojewudzkiego konserwatora zabytkuw. 

5. Na całym obszarze objętym planem inwestor zobo-
wiązany jest do pisemnego powiadomienia właści-
wego wojewudzkiego konserwatora zabytkuw 
o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych 
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przy-
padku wystąpienia zabytkuw i obiektuw archeolo-
gicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych ba-
dań wykopaliskowych na koszt inwestora, za ze-
zwoleniem właściwego wojewudzkiego konserwa-
tora zabytkuw. 

§ 11 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych ustala się: 
1) na terenach drug publicznych w obrębie linii roz-

graniczających obowiązuje zakaz realizacji obiektuw 
budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych 
drug i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą ko-
munikacji – zatoki, parkingi, wiaty przystankowe 
itp., 

2) dopuszcza się lokalizację w granicach linii rozgrani-
czających drug i ulic elementuw małej architektury 
i tymczasowych obiektuw handlowo-usługowych 
pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi, 

3) ze względu na położenie części miasta w granicach 
obszaru chronionego krajobrazu, „ęasy Chocianow-
skie” oraz w granicach otuliny „Przemkowskiego 
Parku Krajobrazowego” nie dopuszcza się lokalizacji 
tablic reklamowych wzdłuż drug wojewudzkich nr 
328 i nr 331, 

4) dopuszcza się lokalizację wzdłuż drogi powiatowej 
nr 1137 tablic reklamowych, przy spełnieniu wy-
moguw wymienionych w lit a–b: 
a) obowiązująca linia zabudowy poza terenem za-

budowy w odległości 20 m od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni, 

b) wysokośn nie może przekraczan 7 m, 
5) dla obiektuw wpisanych do rejestru zabytkuw oraz 

objętych gminną lub wojewudzką ewidencją zabyt-
kuw: 
a) zabrania się umieszczania na elewacjach budyn-

kuw tablic reklamowych niezwiązanych bezpo-
średnio z przeznaczeniem obiektu lub jego czę-
ści,  
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b) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych 
i insormacyjnych instytucji oraz szylduw sklepuw 
i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miej-
scach związanych z witryną. 

§ 12 

W zakresie parametruw i wskaźnikuw kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o ile ustale-
nia szczegułowe dla terenuw w liniach rozgraniczają-
cych nie będą stanowin inaczej, ustala się: 
1) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej oznaczonych na rysunku planu symbolem MW: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 50%, 
b) co najmniej 25% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan pięciu, w tym użytkowe pod-
dasze, 

d) wysokośn zabudowy mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 18 m, 

e) wysokośn nowej zabudowy nie może przekro-
czyn wysokości wyższego z budynkuw zlokali-
zowanych na sąsiednich działkach, 

s) dopuszczalne sormy dachuw: 
– płaskie, 
– dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 35°–60°,  
– konstrukcje maskujące ostatnią kondygnację 

o nachyleniu 60°–80° dla budynkuw istnie-
jących, dysharmonizujących, wymagających 
korekty bryły dachu, 

g) w przypadku wprowadzenia usług nieuciążli-
wych jako uzupełniającego przeznaczenia terenu 
powierzchnia działek zajęta pod sunkcję uzupeł-
niającą nie może przekroczyn 30% powierzchni 
terenu, 

h) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźni-
kami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług, 

2) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MWn: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 50%,  
b) co najmniej 25% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji nie może przekraczan czte-
rech, w tym użytkowe poddasze, 

d) wysokośn nowej zabudowy nie może przekro-
czyn wysokości wyższego z budynkuw zlokali-
zowanych na sąsiednich działkach, 

e) w przypadku wprowadzenia usług nieuciążli-
wych jako uzupełniającego przeznaczenia terenu 
powierzchnia działek zajęta pod sunkcję uzupeł-
niającą nie może przekroczyn 30% powierzchni 
terenu, 

s) dla obiektuw o wartościach zabytkowych wy-
mug zachowania bryły budynku, dyspozycji ele-
wacji i sormy dachu, 

g) dla nowych obiektuw wymug nawiązania do za-
chowanej zabudowy historycznej gabarytami, 
szerokością traktuw, układem dachuw, liczbą osi 
elewacji oraz podziałami poziomymi elewacji 
z tolerancją ±10%, 

h) dopuszczalne sormy dachuw: 
– dwu- lub wielospadowe symetryczne o na-

chyleniu połaci od 35°–60°, 
– mansardowe, 
– konstrukcje maskujące ostatnią kondygnację 

o nachyleniu 60°–80° dla budynkuw istnie-
jących, dysharmonizujących, wymagających 
korekty bryły dachu, 

i) dopuszczalne materiały pokryn dachowych: 
– dachuwka ceramiczna, 
– blacha miedziana, 
– łupek naturalny, 

j) przeznacza się do likwidacji zabudowę gospo-
darczą o charakterze tymczasowym, 

3) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z usługami wbudowanymi oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem MW/U: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 70%, 
b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan pięciu, w tym użytkowe pod-
dasze, 

d) wysokośn nowej zabudowy nie może przekro-
czyn wysokości wyższego z budynkuw zlokali-
zowanych na sąsiednich działkach, 

e) dopuszczalne sormy dachuw: 
– płaskie, 
– dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 35°–60°,  
– mansardowe, 
– konstrukcje maskujące ostatnią kondygnację 

o nachyleniu 60°–80° dla budynkuw istnie-
jących, dysharmonizujących, wymagających 
korekty bryły dachu, 

s) powierzchnia użytkowa usług nie może przekro-
czyn 30% powierzchni użytkowej budynkuw 
mieszkalnych, 

g) dla nowych obiektuw należy zapewnin odpo-
wiednie zaplecze parkingowe na terenie wła-
snym zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na 
jedno  mieszkanie  oraz 1 stanowisko na 40 m2 
p. u. usług, 

h) przeznacza się do likwidacji zabudowę gospo-
darczą o charakterze tymczasowym, 

4) dla terenuw zabudowy mieszkaniowo-uslugowej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem MWU: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 60%, 
b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji nie może przekraczan czte-
rech, w tym użytkowe poddasze,  

d) budynek plombowy nie może byn wyższy od 
wyższego z sąsiednich budynkuw, 

e) wysokośn zabudowy mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-



Dziennik Urzędowy 
Wojewudztwa Dolnośląskiego Nr 5 –  297  – Poz. 108 

czan 14 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 18 m, 

s) dopuszcza się przeznaczenie całego terenu na 
usługi nieuciążliwe lub mieszkalnictwo zbiorowe, 

g) dla obiektuw o wartościach zabytkowych wy-
mug zachowania bryły budynku, dyspozycji ele-
wacji i sormy dachu, 

h) dla nowych obiektuw wymug nawiązania do za-
chowanej zabudowy historycznej gabarytami, 
szerokością traktuw, układem dachuw, liczbą osi 
elewacji oraz podziałami poziomymi elewacji 
z tolerancją ±10%, 

i) dopuszczalne sormy dachuw: 
– dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 35°–60°,  
– mansardowe, 
– konstrukcje maskujące ostatnią kondygnację 

o nachyleniu 60°–80° dla budynkuw istnie-
jących, dysharmonizujących, wymagających 
korekty bryły dachu, 

j) dopuszczalne materiały pokryn dachowych: 
– dachuwka ceramiczna, 
– blacha miedziana, 
– łupek naturalny, 

k) dla nowych obiektuw należy zapewnin zaplecze 
parkingowe na terenie własnym zgodnie ze 
wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie 
oraz 1 stanowisko na 50 m2 p. u. usług, 

l) przeznacza się do likwidacji zabudowę gospo-
darczą o charakterze tymczasowym, 

5) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 30%, 
b) co najmniej 60% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące 
mogą byn wyłącznie parterowe i winny mien 
sormy dachuw odpowiadające sormie dachu bu-
dynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług, 

6) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN/U: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 60%, 
b) co najmniej 30% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu  połaci  37°–45°,  kryte  dachuw-
ką ceramiczną lub materiałem dachuwkopodob-
nym,  

s) budynki gospodarcze oraz wolno stojące garaże 
i lokale użytkowe mogą byn wyłącznie partero-
we i winny mien sormy dachuw odpowiadające 
sormie dachu budynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług, 

7) dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem RM: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 60%, 
b) co najmniej 30% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące 
mogą byn wyłącznie parterowe i winny mien 
sormę dachu odpowiadającą sormie dachu bu-
dynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce, zgodnie ze wskaźnikiem – 1 stano-
wisko na jedno mieszkanie, 

8) dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 70%,  
b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) wysokośn budynkuw z wyjątkiem obiektuw sa-
kralnych, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu nie może przekraczan 
15 m,  

d) dopuszczalne sormy dachuw: 
– płaskie, 
– dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 30°- 45°, 
e) w przypadku lokalizacji obiektuw handlowych 

powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyn 
2000 m2, 
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s) dla nowych obiektuw należy zapewnin odpo-
wiednie zaplecze parkingowe na terenie wła-
snym zgodnie ze wskaźnikiem – 1 stanowisko 
na 40 m2 p. u,  

  9) dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem obiektuw produkcyjnych, składuw i magazy-
nuw oznaczonych na rysunku planu symbolem 
U/P: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 70%,  
b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 15 m,  

d) dopuszczalne sormy dachuw: 
– płaskie, 
– dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 30°–45°, 
e) dla nowych obiektuw należy zapewnin odpo-

wiednie zaplecze parkingowe na terenie wła-
snym zgodnie ze wskaźnikami – 1 stanowisko 
na 40 m2 p. u. usług oraz 0,8 stanowiska na 
1 miejsce pracy, 

s) place składowe i manewrowe na terenie wła-
snym, 

10) dla terenuw obiektuw produkcyjnych, składuw 
i magazynuw oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem P: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 80%, 
b) co najmniej 10% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 15 m,  

d) dopuszczalne sormy dachuw: 
– płaskie, 
– dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 30°–45°, 
e) dla nowych obiektuw należy zapewnin odpo-

wiednie zaplecze parkingowe na terenie wła-
snym zgodnie ze wskaźnikiem – 0,8 stanowi-
ska na 1 miejsce pracy, 

s) place składowe i manewrowe na terenie wła-
snym, 

11) dla terenuw obsługi produkcji w gospodarstwach 
leśnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 
RU: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 80%, 
b) co najmniej 10% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego gzymsu nie może prze-
kraczan 6 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 10 m, 

d) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 30°–45°, kryte dachuwką 

ceramiczną lub materiałem dachuwkopodob-
nym,  

e) place składowe i manewrowe na terenie wła-
snym, 

12) dla terenuw urządzeń komunikacji oznaczonych na 
rysunku planu symbolem Kp: 
a) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu te-

renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 6 m,  

b) dopuszczalne sormy dachuw: 
– płaskie, 
– dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 30°–45°, 
13) dla terenuw urządzeń komunikacji z dopuszcze-

niem zabudowy usługowej oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem Kp/U: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 80%, 
b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 12 m,  

d) dopuszczalne sormy dachuw: 
– płaskie, 
– dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 30°–45°, 
e) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-

gowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźni-
kiem – 1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług,  

14) dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na 
rysunku planu symbolem Up: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 20%, 
b) co najmniej 25% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji nie może przekraczan 
dwuch, w tym użytkowe poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego gzymsu nie może prze-
kraczan 6 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 10 m, 

e) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodob-
nym,  

s) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym.  

§ 13 

W zakresie szczegułowych zasad i warunkuw scalania 
i podziału nieruchomości, o ile ustalenia szczegułowe 
dla terenuw w liniach rozgraniczających nie będą sta-
nowin inaczej, ustala się: 
1) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej oznaczonych na rysunku planu symbolem MW: 
a) dopuszcza się wturny podział działek, 
b) dopuszcza się scalanie gruntuw, 
c) w przypadku podziału, o kturym mowa w lit. a, 

należy wyznaczyn ciągi pieszo-jezdne oraz tere-
ny rekreacyjne, 
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2) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MWn: 
a) dla obiektuw o wartościach zabytkowych wy-

mug zachowania dotychczasowych granic dział-
ki, 

b) dopuszcza się wturny podział działek, 
c) dopuszcza się scalanie gruntuw, 
d) w przypadku podziału, o kturym mowa w lit. b, 

należy wyznaczyn ciągi pieszo-jezdne oraz tere-
ny rekreacyjne, 

3) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z usługami wbudowanymi oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem MW/U: 
a) dopuszcza się wturny podział działek, 
b) dopuszcza się scalanie gruntuw, 
c) w przypadku podziału, o kturym mowa w lit. a, 

należy wyznaczyn ciągi pieszo-jezdne oraz tere-
ny rekreacyjne, 

4) dla terenuw zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem MWU: 
a) dla obiektuw o wartościach zabytkowych wy-

mug zachowania dotychczasowych granic dział-
ki, 

b) dopuszcza się wturny podział działek, 
c) dopuszcza się scalanie gruntuw, 
d) w przypadku podziału, o kturym mowa w lit. b, 

należy wyznaczyn ciągi pieszo-jezdne oraz tere-
ny rekreacyjne, 

5) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

1000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek co najmniej 20 m, 

z wyjątkiem działek przyległych do placu stano-
wiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-
jezdnego, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°,  

6) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN/U: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

2000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m, 

z wyjątkiem działek przyległych do placu stano-
wiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-
jezdnego, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°,  

7) dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem RM:  
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

3000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-
sa drogowego powinien zawieran się w prze-
dziale od 80° do 90°, 

e) możliwośn dokonywania wturnego podziału 
działek przy zachowaniu minimalnej powierzch-
ni działek i szerokości srontu określonych 
w lit. a i c, 

  8) Dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

200 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-

sa drogowego powinien zawieran się w prze-
dziale od 80° do 90°. 

  9) dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem obiektuw produkcyjnych, składuw i magazy-
nuw oznaczonych na rysunku planu symbolem 
U/P: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-

sa drogowego powinien zawieran się w prze-
dziale od 80° do 90°, 

10) dla terenuw obiektuw produkcyjnych, składuw 
i magazynuw oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem P: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-

sa drogowego powinien zawieran się w prze-
dziale od 80° do 90°, 

11) dla terenuw urządzeń komunikacji z dopuszcze-
niem zabudowy usługowej oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem Kp/U: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-

sa drogowego powinien zawieran się w prze-
dziale od 80° do 90°, 

12) dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na 
rysunku planu symbolem Up: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-

sa drogowego powinien zawieran się w prze-
dziale od 80° do 90°. 
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§ 14 

W zakresie szczegulnych warunkuw zagospodarowa-
nia terenuw i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy, o ile ustalenia szczegułowe dla te-
renuw w liniach rozgraniczających nie będą stanowin 
inaczej, ustala się: 
  1) na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku 

planu symbolem R wprowadza się zakaz lokalizacji 
zabudowy z zastrzeżeniem lit. a i b, 
a) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej 

z produkcją rolniczą z wyjątkiem budynkuw 
mieszkalnych, 

b) dopuszcza się sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia, 

  2) na terenach lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolem Zę wprowadza się zakaz lokalizacji za-
budowy z zastrzeżeniem lit. a i b, 
a) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej 

z produkcją leśną z wyjątkiem budynkuw 
mieszkalnych, 

b) dopuszcza się sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia, 

  3) na terenach zieleni urządzonej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem ZP wprowadza się zakaz 
lokalizacji zabudowy z wyjątkiem sieci insrastruk-
tury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń, 

  4) na terenach przyległych do cmentarza wyznacza 
się w odległości 50 m od granic cmentarza stresę 
ochrony sanitarnej, w obrębie kturej obowiązuje 
zakaz lokalizacji budynkuw mieszkalnych, 

  5) wzdłuż drug śrudpolnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDWg zakaz sytuowania ogro-
dzeń w odległości mniejszej niż 5 m od osi drogi, 

  6) na terenach przyległych do brzeguw rzek Chocia-
nowska Woda i Ruwnik wymug pozostawienia 
wzdłuż gurnych krawędzi skarp brzeguw ciekuw 
pasa terenu o szerokości min. 5 m wolnego od 
wszelkiej zabudowy, 

  7) wyznacza się stresę techniczną dla istniejących na 
obszarze objętym planem napowietrznych linii 
elektroenergetycznych pN w odległości po 5 m od 
osi linii, w obrębie kturej obowiązuje zakaz lokali-
zacji budynkuw mieszkalnych, 

  8) ustalenie, o kturym mowa w pkt 7, traci moc 
w przypadku skablowania ww. linii, 

  9) wyznacza się stresę techniczną dla istniejących na 
obszarze objętym planem napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 110 kV w odległości po 
20 m od osi linii, w obrębie kturej obowiązują 
wymogi wymienione w lit. a–b: 
a) zakaz lokalizacji obiektuw przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi, 
b) przy zbliżeniach innych obiektuw, niezwiąza-

nych ze stałym pobytem ludzi do linii, należy 
zachowan warunki określone w przepisach 
szczegulnych, 

10) wyznacza się stresę ochronną gazociągu DN 200 
PN 1,6 MPa, podwyższonego średniego ciśnienia 
o szerokości 30 m – po 15 m od osi gazociągu, 

11) na terenach objętych stresą, o kturej mowa 
w pkt 10, obowiązują zasady zagospodarowania 
wymienione w lit. a–d:  
a) zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) zakaz sadzenia drzew i krzewuw w pasie 4 m 

– po 2 m od osi gazociągu, 

c) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagro-
zin trwałości gazociągu, 

d) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu z za-
rządcą gazociągu. 

§ 15 

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemuw komunikacji i insrastruktury tech-
nicznej ustala się. 
1) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia 

technicznego należy prowadzin w obrębie linii 
rozgraniczających ulic, 

2) w liniach rozgraniczających ulic należy zacho-
wan ruwnież rezerwę dla realizacji urządzeń te-
lekomunikacyjnych, 

3) odstępstwa od zasady, o kturej mowa w pkt 1, 
dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, 

4) przebudowę sieci uzbrojenia technicznego koli-
dującej z planowaną zabudową, w tym z plano-
waną rozbudową układu komunikacyjnego, 

5) dopuszcza się możliwośn realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestoruw, 
bez naruszania warunkuw zabudowy, o kturych 
mowa w rozdziałach: III, IV, V, VI, 

6) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmowan kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego, w tym modernizację i budowę 
nowych sieci. 

2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy 
sieci uzbrojenia dla obszaru objętego planem ustala 
się: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) utrzymanie lokalizacji Zakładu Uzdatniania 
Wody usytuowanego na terenie oznaczonym 
na rysunku planu symbolem A W-2, 

b) utrzymanie lokalizacji ujęn wud podziemnych, 
usytuowanych na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: A W-1 – ujęcie 
„nartak”, „ W-1 – ujęcie „OpiR” oraz ujęcia 
na terenie ZUW, o kturym mowa w lit. a, 

c) utrzymanie stres ochronnych ujęn wody, 
o kturych mowa w lit. b, zgodnie z przepisa-
mi szczegulnymi, 

d) dostawę wody z miejskiej sieci wodociągo-
wej, 

e) dopuszcza się dodatkowo zaopatrzenie 
w wodę z własnych ujęn na terenach prze-
znaczonych w planie na zabudowę usługową, 
zabudowę usługową z dopuszczeniem obiek-
tuw produkcyjnych, składuw i magazynuw 
oraz terenuw obiektuw produkcyjnych, skła-
duw i magazynuw przy lokalizowaniu tam 
sunkcji wodochłonnych, 

s) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na 
tereny planowanej zabudowy, poprzez reali-
zację sieci rozdzielczej w układach pierście-
niowych, zapewniających ciągłośn dostawy 
wody   do  odbiorcuw  oraz  zabezpieczenie 
ppoż., 

g) wymianę odcinkuw sieci wodociągowej, ktu-
re ze względu na zbyt małe przekroje lub zły 
stan techniczny nie pozwalają na dostawę 
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wody w odpowiedniej ilości i odpowiednim 
ciśnieniu do terenuw objętych planem, 

h) budowę sieci wodociągowej do planowa-
nych, w pułnocno-wschodniej części wsi 
Chocianowiec, terenuw obiektuw produkcyj-
nych, składuw i magazynuw, 

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
ściekuw komunalnych i przemysłowych: 
a) odprowadzenie ściekuw komunalnych i prze-

mysłowych do istniejącego i planowanego 
komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej, 

b) modernizacje i rozbudowę komunalnej 
oczyszczalni ściekuw, zlokalizowanej na tere-
nie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
D K-1, do wielkości gwarantującej przyjęcie 
zwiększonej ilości ściekuw sanitarnych, 

c) odprowadzenie ściekuw z terenuw istniejącej 
i planowanej zabudowy na obszarze miasta 
oraz wsi położonych w gminie Chocianuw do 
oczyszczalni, o kturej mowa w lit. b,  

d) modernizację i przebudowę istniejącego sys-
temu kanalizacji ogulnospławnej w sposub 
umożliwiający utworzenie systemu kanalizacji 
rozdzielczej, 

e) wyposażenie w sien kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszaruw zainwestowania, 

s) podczyszczenie ściekuw przemysłowych 
o przekroczonych dopuszczalnych warto-
ściach zanieczyszczeń, przed ich wprowa-
dzeniem do komunalnej kanalizacji sanitarnej, 
w oczyszczalniach zakładowych, zlokalizo-
wanych na terenie własnym inwestora, 

g) modernizację przepompowni ściekuw zlokali-
zowanej na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem A K-1 – ul. Wesoła, 

h) utrzymanie lokalizacji istniejącej przepom-
powni ściekuw sanitarnych usytuowanej na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem C K-1 – ul. płoneczna oraz poza obsza-
rem objętym planem, u zbiegu ulicy A KDD-2 
i drogi A KDWg-2, 

i) budowę lokalnych przepompowni ściekuw 
sanitarnych zlokalizowanych na terenach 
oznaczonych  na  rysunku planu symbolami: 
A U/P-1, „ MN/U-1, „ Up-5, „ R-7, C MN/U-
1, D P-1, D P-5, D P-6 oraz poza obszarem 
objętym planem, u zbiegu ulic oznaczonych 
na rysunku planu symbolami D KDD-1 
i D KDD-3, z dopuszczeniem zmiany jej usy-
tuowania według lokalnych i technicznych 
uwarunkowań, 

j) dopuszcza się budowę dodatkowych lokal-
nych przepompowni ściekuw sanitarnych, 
stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na te-
renach własnych inwestoruw, 

k) na obszarach niewyposażonych w sien kana-
lizacji sanitarnej dopuszcza się tymczasowo 
budowę zbiornikuw bezodpływowych lub za-
stosowanie innych systemuw odprowadzania 
ściekuw zgodnych z obowiązującymi przepi-
sami i normami oraz warunkami lokalnymi, 

l) na terenach skanalizowanych zakaz lokalizacji 
zbiornikuw bezodpływowych na nieczystości 
płynne, 

3) w zakresie odprowadzania wud opadowych: 

a) odprowadzenie wud opadowych do rzek 
Ruwnik i Chocianowska Woda, 

b) modernizację i przebudowę istniejącego sys-
temu kanalizacji ogulnospławnej w sposub 
umożliwiający utworzenie systemu kanalizacji 
rozdzielczej, 

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe wszystkich terenuw zabudowanych 
i utwardzonych, 

d) usunięcie z wud opadowych substancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one 
wartości określone w przepisach szczegul-
nych przed wylotami kolektoruw deszczo-
wych, 

e) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 
zatrzymaniu wud w obrębie posesji w postaci 
studni chłonnych lub systemuw rozsączają-
cych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich 
użytkowania,  

s) usunięcie z wud opadowych substancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one 
wartości określone w przepisach szczegul-
nych, przed ich wprowadzeniem do kanaliza-
cji deszczowej lub do odbiornika na terenie 
własnym inwestora,  

g) utwardzenie i skanalizowanie terenuw, na 
kturych może dojśn do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o kturych mowa w lit. s, 

h) zarurowanie otwartych rowuw melioracyj-
nych kolidujących z planowanym zainwesto-
waniem, na warunkach określonych przez 
administratora rowuw,  

i) modernizację rowuw będących odbiornikami 
wud opadowych, 

j) obowiązek pozostawienia pasa terenu o sze-
rokości min. 3 m wolnego od zabudowy, 
wzdłuż gurnych krawędzi skarp brzeguw cie-
kuw, umożliwiającego prowadzenie prac kon-
serwacyjnych, 

k) prowadzenie prac związanych z regulacją 
wud (odbudowa i modernizacja) i utrzyma-
niem ciekuw (eksploatacja, konserwacja 
i remont) oraz obiektuw i urządzeń wodnych 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepi-
sami szczegulnymi, 

l) zakaz lokalizacji urządzeń i sieci insrastruktury 
technicznej w odległości mniejszej niż 3 m od   
gurnych krawędzi skarp brzeguw ciekuw, 

m) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
urządzeń melioracji szczegułowych wymug 
sporządzenia dokumentacji technicznej zawie-
rającej sposub odbudowy tych sieci,  

n) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących 
z urządzeniami melioracyjnymi z administrato-
rem tych urządzeń, 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) dostawę gazu z istniejącej sieci gazowej, 
b) modernizację i rozbudowę istniejącej stacji 

redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia zlokali-
zowanej na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem D G-2, 

c) utrzymanie lokalizacji stacji redukcyjno-
pomiarowych gazu II-go stopnia zlokalizowa-
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nych na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: A G 1, C G-1 oraz D G-1, 

d) rozbudowę sieci rozdzielczej na obszary za-
budowy wyznaczone w planie, 

e) utrzymanie trasy gazociągu podwyższonego 
średniego ciśnienia o średnicy nominalnej 
DN 200 i ciśnieniu nominalnym PN 1,6 MPa, 
zasilającego stację, o kturej mowa w lit. b, 

s) realizację obiektuw budowlanych po wcze-
śniejszym usunięciu nieczynnych gazocią-
guw, 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) dostawę energii elektrycznej z Głuwnego 

Punktu Zasilania 110/20 kV zlokalizowanego 
na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem D E-1, 

b) utrzymanie tras przebiegu linii napowietrz-
nych wysokiego napięcia 110 kV: p463 rela-
cji GPZ Czarna – GPZ Chocianuw oraz p495 
relacji GPZ Chocianuw-GPZ Gromadka, 

c) rozbudowę istniejących stacji transsormato-
rowych do zapotrzebowania mocy, wynikają-
cego z planowanego zagospodarowania, 

d) budowę miejskich stacji transsormatorowych, 
zlokalizowanych na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami:  A E-21,  A E-22, 
A E-23, C E-5, C E-6, C E-7, 

e) budowę dodatkowych stacji transsormatoro-
wych stosownie do potrzeb, usytuowanych 
na terenie własnym inwestora w ilości 
i w rejonach lokalizacji określonych przez za-
rządzającego siecią, 

s) budowę i rozbudowę istniejącej sieci elektro-
energetycznej w sormie linii napowietrznych, 
kablowych lub napowietrzno-kablowych, 

g) wymug przystosowania odcinkuw napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych śred-
niego napięcia, w zakresie wysokości zawie-
szenia przewoduw i stopnia obostrzenia linii, 
do nowego ustalonego w planie, przeznacze-
niem terenu pod linią,  

h) dopuszcza się skablowanie linii napowietrz-
nych średniego napięcia, kolidujących z pla-
nowanym zainwestowaniem. 

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
a) utrzymanie istniejącego systemu zaopatrzenia 

miasta w energię cieplną,  
b) realizację lokalnych źrudeł ciepła na paliwo 

gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii 
elektrycznej i odnawialnych źrudeł energii do 
celuw grzewczych, 

c) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń, 

d) budowę lokalnej kotłowni gazowej, zlokali-
zowanej na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem A MW-7, 

e) likwidację lokalnych kotłowni: „Wesoła I” – 
ul. Wesoła 3, 3a oraz „Wesoła II” – 
ul. Wesoła 15/15a, znajdujących się na tere-
nie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
A MW-6 oraz kotłowni „Armii Krajowej” 
ul. Armii Krajowej 9/11, znajdującej się na te-
renie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem A MW-7, po wybudowaniu kotłowni 
o kturej mowa w lit. d, 

s) likwidację lub modernizację pozostałych, ist-
niejących kotłowni na paliwo stałe, o wyso-
kim stopniu emisji zanieczyszczeń, poprzez 
zmianę czynnika grzewczego oraz stosowanie 
urządzeń, o kturych mowa w lit c, 

g) modernizację istniejącego układu cieplnego, 
h) możliwośn dostawy ciepła z kotłowni Cho-

cianowskiej Fabryki Urządzeń Mechanicz-
nych, 

7) w zakresie telekomunikacji: 
a) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspulnych kanałach zbiorczych w porozu-
mieniu ze wszystkimi operatorami sieci, 

b) w zakresie urządzeń i instalacji telesonii ko-
murkowej obowiązuje: 
– zakaz lokalizacji masztuw antenowych na 

terenach: stresy „A” ścisłej ochrony kon-
serwatorskiej,  

– dopuszcza się lokalizowanie nowych kon-
strukcji wieżowych na terenach zabudowy 
przemysłowej i usługowej oraz na tere-
nach rolniczych, w odległości od terenu 
kolejowego większej niż wysokośn tej 
konstrukcji, 

– planowane urządzenia przekaźnikowe te-
lekomunikacji nie mogą powodowan za-
kłuceń łącznościowych na linii kolejowej, 

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpaduw: 
a) utrzymanie lokalizacji składowiska odpaduw 

innych niż niebezpieczne i obojętne usytu-
owanego na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem „ O-1,  

b) obowiązują zasady określone w odrębnych 
przepisach szczegulnych i gminnych. 

§ 16 

Nie określa się granic i sposobuw zagospodarowania 
terenuw lub obiektuw podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisuw, w tym tere-
nuw gurniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziem-
nych, ponieważ ww. tereny lub obiekty nie występują 
na obszarze objętym planem. 

§ 17 

W zakresie sposobuw i terminuw tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania terenuw 
ustala się: 
1) dla  terenu  projektowanego zespołu mieszkaniowo-

-usługowego oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem A MWU(U/P)-1: 
a) sposub tymczasowego zagospodarowania 

i użytkowania terenu – obowiązuje przeznacze-
nie dotychczasowe – teren zabudowy usługowej 
z dopuszczeniem obiektuw produkcyjnych, skła-
duw i magazynuw, 

b) termin tymczasowego zagospodarowania i użyt-
kowania terenu – do czasu realizacji zespołu 
mieszkaniowo-usługowego,  

2) dla terenu projektowanego parkingu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem D Kp(DKZ)-2: 
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a) sposub tymczasowego zagospodarowania 
i użytkowania terenu – obowiązuje przeznacze-
nie dotychczasowe – teren drogi zbiorczej, 

b) termin tymczasowego zagospodarowania i użyt-
kowania terenu – do czasu realizacji drogi 
D KDZ-2a, 

3) dla pozostałych terenuw: 
a) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania te-
renuw, 

b) do czasu zagospodarowania terenu na przezna-
czenie ustalone w planie, obowiązuje przezna-
czenie dotychczasowe. 

§ 18 

W zakresie granic obszaruw wymagających prze-
kształceń lub rekultywacji ustala się: 
1) wyznacza się granice obszaruw wymagających 

przekształceń lub rekultywacji, 
2) granice obszaruw, o kturych mowa w pkt 1, okre-

śla rysunek planu, 
3) na obszarach, o kturych mowa w pkt 1, obowiązu-

ją następujące kierunki rekultywacji: 
a) przyrodniczy dla obszaru zdegradowanego na te-

renie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
A ZP-6, 

b) rolny lub wodny dla obszaru zdegradowanego na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
„ R-1, 

c) leśny dla obszaru zdegradowanego na terenie 
oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem 
„ Zę-1, 

d) wodny dla obszaru zdegradowanego na terenie 
oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem 
„ Up-4, 

e) przyrodniczy dla obszaru zdegradowanego na te-
renie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
C ZP-7. 

R o z d z i a ł  III 

Obszar funkcjonalnc A – ustalenia szczegółowe 
dla terenów w liniach rozgraniczająccch 

§ 19 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MW-1 
ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
A KDę-2, 

b) zgodnie z rysunkiem planu od 15 m do 20 m 
od  linii  rozgraniczających  ulicy  dojazdowej 
A KDD-3. 

§ 20 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MW-2 
ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
A KDD-4, 

b) zgodnie  z rysunkiem  planu od 4 m do 6 m 
od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
A KDD-3. 

§ 21 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MW-3 
ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw wyznacza się: 

a) obowiązującą linię zabudowy w linii zabudo-
wy istniejących historycznych budynkuw 
wzdłuż ulicy dojazdowej A KDD-9, 

b) nieprzekraczalną linia zabudowy pokrywającą 
się z linią rozgraniczającą ciągu pieszo-
jezdnego A KDWp-18,  

2) nie określa się powierzchni zaplecza parkingo-
wego. 

§ 22 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MW-4 
ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  
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2. Na terenie, o kturym mowa w ust.1, nieprzekra-
czalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii roz-
graniczającej ulicy dojazdowej A KDD-7. 

§ 23 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
A MW-5, A MW-6 i A MW-7 ustala się przeznacze-
nie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1)nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-4, 

b) zgodnie z rysunkiem planu od 12,5 m do 6 m 
od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
A KDD-21, 

c) 6 m od linii rozgraniczających ulicy dojazdo-
wej A KDD-23, 

d) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pieszo-
jezdnych A KDWp-25 i A KDWp-26. 

§ 24 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi A MWn-1 i A MWn-2 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw nieprzekraczalne linie za-

budowy w odległości: 
a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 

A KDZ-1a, 
b) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 

A KDę-2, 
c) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 

A KDD-11, 
d) 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrz-

nej A KDW-2. 

§ 25 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-3 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  

2) uzupełniające: 
a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-

nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
6 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
A KDę-2, 

b) obowiązująca linia zabudowy w linii zabudo-
wy istniejących historycznych budynkuw, 
wzdłuż ulicy dojazdowej A KDD-4. 

§ 26 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-4 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust.1, nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii roz-
graniczających  ulic  dojazdowych  A KDD-3 
i A KDD-4. 

§ 27 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi od A MWn-5 do A MWn-10 ustala się przezna-
czenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysun-
kiem planu, w linii zabudowy istniejących budyn-
kuw wzdłuż ulic dojazdowych: A KDD-4,  A KKD-5, 
A KDD-6 i A KDD-7. 

§ 28 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-11 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
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2) uzupełniające: 
a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-

nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-
czalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii roz-
graniczającej ulicy dojazdowej A KDD-7. 

§ 29 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-12 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych:  
a) obowiązująca linia zabudowy w odległości od 

10 do 12 m od linii rozgraniczającej ulicy lo-
kalnej A KDę-1 – zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w linii zabu-
dowy istniejących budynkuw wzdłuż ulicy do-
jazdowej A KDD-10 – zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 30 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-13 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw nieprzekraczalne linie za-

budowy w odległości: 
a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 

A KDZ-1a, 
b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 

A KDD-11, 
c) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-

jezdnego A KDWp-5. 

§ 31 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-14 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nakłada się szczegulne wymagania architekto-

niczne na planowaną i istniejącą zabudowę, 
2) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
a) w linii zabudowy istniejących historycznych 

budynkuw wzdłuż ulicy zbiorczej A KDZ-2 – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej cią-
gu pieszo-jezdnego A KDWp-9. 

§ 32 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-15 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nakłada się szczegulne wymagania architekto-

niczne na planowaną i istniejącą zabudowę, 
2) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w linii zabudowy istniejących historycz-
nych budynkuw wzdłuż ulic dojazdowych 
A KDD-9 i A KDD-10 oraz ciągu pieszo-jezdnego  
A KDWp-9 – zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 33 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi A MWn-16 i A MWn-17 ustala się przeznacze-
nie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  
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2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nakłada się szczegulne wymagania architekto-

niczne na planowaną i istniejącą zabudowę, 
2) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych obowiązująca linia zabudo-
wy w linii zabudowy istniejących historycznych 
budynkuw wzdłuż ulicy dojazdowej A KDD-9 – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 34 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-18 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nakłada się szczegulne wymagania architekto-

niczne na planowaną i istniejącą zabudowę, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 

10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-2. 

§ 35 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi A MWn-19 i A MWn-20 ustala się przeznacze-
nie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nakłada się szczegulne wymagania architekto-

niczne na planowaną i istniejącą zabudowę, 
2) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych obowiązujące linie zabudo-
wy: 
a) w linii zabudowy istniejących budynkuw 

wzdłuż ulicy zbiorczej A KDZ-2 – zgodnie 
z rysunkiem planu, 

b) w linii zabudowy istniejących historycznych 
budynkuw wzdłuż ulicy dojazdowej A KDD-8 
– zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 36 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej oznaczonych na rysunku planu symbola-

mi od A MWn-21 do A MWn-23 ustala się przezna-
czenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych i 

rozbudowywanych nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
a) w odległości 10 m od linii rozgraniczającej 

ulicy zbiorczej A KDZ-2, 
b) w linii zabudowy istniejących historycznych 

budynkuw  wzdłuż  ulicy  dojazdowej  
A KDD-16 – zgodnie z rysunkiem planu, 

c) w odległości 10 m od granicy terenu kolejo-
wego. 

§ 37 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi od A MWn-24 do A MWn-30 ustala się przezna-
czenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
a) w linii zabudowy istniejących budynkuw 

wzdłuż  ulicy  zbiorczej  A KDZ-2 oraz ulic 
dojazdowych: A KDD-16, A KDD-17 
i A KDD-18 – zgodnie z rysunkiem planu, 

b) w odległości 6 m od linii rozgraniczających 
ulic dojazdowych: A KDD-19, A KDD-20 
i A KDD-21. 

§ 38 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-31 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 
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c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
a) zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy 

istniejącego historycznego budynku wzdłuż 
ulicy dojazdowej A KDD-21, 

b) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej uli-
cy dojazdowej A KDD-16, 

c) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej cią-
gu pieszo-jezdnego A KDWp-25, 

d) w odległości 10 m od granicy terenu kolejo-
wego. 

§ 39 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-32 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych: 
a) zgodnie z rysunkiem planu obowiązujące linie 

zabudowy wzdłuż ulicy dojazdowej A KDD-4 
i wokuł ronda A KDę-3 oraz w odległości od 
6 m do 7 m od linii rozgraniczającej ulicy lo-
kalnej A KDę-1, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w linii zabu-
dowy istniejących budynkuw wzdłuż ulicy do-
jazdowej A KDD-10 – zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 40 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-33 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-
czalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii 
rozgraniczającej ulicy zbiorczej A KDZ-2. 

§ 41 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-34 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
administracji, kultury, zdrowia i opieki spo-
łecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej 
A KDZ-4, 

b) zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy 
istniejących budynkuw wzdłuż ulicy dojaz-
dowej A KDD-17. 

§ 42 

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWn-35 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wieloro-

dzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kul-
tury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingowe, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia.  

§ 43 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z usługami wbudowanymi oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami A MW/U-1 i A MW/U-2 
ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna z usługami wbudowanymi z zakresu: 
handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, ob-
sługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, 
zdrowia i opieki społecznej, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-

we, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia.  
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w linii zabudowy istniejących historycz-
nych budynkuw wzdłuż ulicy dojazdowej  
A KDD-5 – zgodnie z rysunkiem planu, 

2) liczba kondygnacji nowych obiektuw nie może 
przekraczan czterech, w tym użytkowe podda-
sze,  
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3) dla obiektuw o wartościach zabytkowych wy-
mug zachowania bryły budynku, dyspozycji ele-
wacji i sormy dachu, 

4) dla nowych obiektuw wymug nawiązania do za-
chowanej zabudowy historycznej gabarytami, 
szerokością traktuw, układem dachuw, liczbą osi 
elewacji oraz podziałami poziomymi elewacji 
z tolerancją ±10%, 

5) dopuszczalne sormy dachuw: 
a) dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 35°–60°, 
b) mansardowe, 
c) konstrukcje maskujące ostatnią kondygnację 

o nachyleniu 60°–80° dla budynkuw istnie-
jących, dysharmonizujących, wymagających 
korekty bryły dachu, 

6) dopuszczalne materiały pokryn dachowych: da-
chuwka ceramiczna, blacha miedziana, łupek na-
turalny. 

§ 44 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej  z usługami  wbudowanymi  oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od A MW/U-3 do 
A MW/U-5 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna z usługami wbudowanymi z zakresu: 
handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, ob-
sługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, 
zdrowia i opieki społecznej, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-

we, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia.  
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nakłada się szczegulne wymagania architekto-

niczne na planowaną i istniejącą zabudowę, 
2) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych obowiązujące linie zabudo-
wy:  
a) pokrywające się z liniami rozgraniczającymi 

ulicy dojazdowej A KDD-8, 
b) zgodnie z rysunkiem planu w odległości od 

0 m do 10 m od linii rozgraniczającej ulicy 
zbiorczej A KDZ-2, 

3) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 
i rozbudowywanych nieprzekraczalne linie zabu-
dowy pokrywająca się z liniami rozgraniczający-
mi ulicy zbiorczej A KDZ-2, 

4) liczba kondygnacji nowych obiektuw nie może 
przekraczan czterech, w tym użytkowe podda-
sze,  

5) dla obiektuw o wartościach zabytkowych wy-
mug zachowania bryły budynku, dyspozycji ele-
wacji i sormy dachu, 

6) dla nowych obiektuw wymug nawiązania do za-
chowanej zabudowy historycznej gabarytami, 
szerokością traktuw, układem dachuw, liczbą osi 
elewacji oraz podziałami poziomymi elewacji 
z tolerancją ±10%, 

7) dopuszczalne sormy dachuw: 
a) dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 35°–60°, 

b) mansardowe, 
c) konstrukcje maskujące ostatnią kondygnację 

o nachyleniu 60°–80° dla budynkuw istnie-
jących, dysharmonizujących, wymagających 
korekty bryły dachu, 

8) dopuszczalne materiały pokryn dachowych: da-
chuwka ceramiczna, blacha miedziana, łupek na-
turalny. 

§ 45 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 
A MWU-1 do A MWU-11 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego, gastronomii, turystyki, obsługi ludności 
lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki 
społecznej, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-

we, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia.  
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nakłada się szczegulne wymagania architekto-

niczne na planowaną i istniejącą zabudowę, 
2) wymug kształtowania przebudowanych, moder-

nizowanych lub dobudowanych obiektuw jako 
zabudowy pierzejowej,  

3) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 
i rozbudowywanych: 
a) obowiązujące linie zabudowy pokrywające się 

z liniami rozgraniczającymi rynku staromiej-
skiego  A KDWp-1,  ulic  dojazdowych: 
A KDD-8, A KDD-9, A KDD-12 oraz ciągu 
pieszo-jezdnego A KDWp-18, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy pokrywające 
się z liniami rozgraniczającymi: ulicy zbiorczej 
A KDZ-2, ulic dojazdowych A KDD-5, 
A KDD-13, A KDD-14 oraz ciąguw pieszo-
jezdnych A KDWp-18 i A KDWp-19, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
4 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
A KDD-7. 

§ 46 

1. Dla terenu zespołu mieszkaniowo-usługowego 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A MWU(U/P)-1 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego, gastronomii, kultury, turystyki, obsługi 
ludności lub przedsiębiorstw, zdrowia i opieki 
społecznej, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia.  
2. Na terenie, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nakłada się szczegulne wymagania architekto-

niczne na planowaną zabudowę, 
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2) wymug kształtowania obiektuw jako zabudowy 
pierzejowej,  

3) obowiązująca linia zabudowy w odległości od 
6 do 10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
A KDę-1 – zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 47 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
A MN-1 do A MN-3 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-1a, 

b) zgodnie z rysunkiem planu od 6 m do 9 m od 
granicy działki przebiegającej wzdłuż drogi 
polnej (dz. nr 34/1)  

c) 5 m od gurnych krawędzi skarp brzeguw cie-
kuw A Wp-1a i A Wp-1b. 

§ 48 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami 
A MN-4 i A MN-5 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) obowiązująca linia zabudowy w odległości 10 m 

od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej A KDę-1, 
2) przekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
A KDę-2, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
A KDD-3, 

c) 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrz-
nej A KDW-1. 

§ 49 

Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolami A MN-6 
i A MN-7 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kul-
tury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

§ 50 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami 
A MN-8 i A MN-9 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii roz-
graniczającej ulicy dojazdowej A KDD-4. 

§ 51 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MN-10 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) obowiązująca linia zabudowy w odległości 10 m 

od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej A KDę-1, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 

6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 
A KDW-1. 

§ 52 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
A MN-11 do A MN-19 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych obowiązujące linie zabudo-
wy pokrywające się z liniami rozgraniczającymi 
ciągu pieszo-jezdnego A KDWp-18, 

2) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 
i rozbudowywanych nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
a) zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy 

istniejących budynkuw wzdłuż ulic dojazdo-
wych:  A KKD-4,  A KDD-5,  A KDD-6, 
A KDD-7 i A KDD-10, 

b) pokrywające się z liniami rozgraniczającymi 
ciągu pieszo-jezdnego A KDWp-18, 

c) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ciągu 
pieszo-jezdnego A KDWp-12. 
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§ 53 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MN-20 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, dla nowych 
obiektuw oraz przebudowywanych i rozbudowy-
wanych nieprzekraczalna linia zabudowy w linii za-
budowy istniejących budynkuw wzdłuż ulicy dojaz-
dowej A KKD-7 – zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 54 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami 
A MN-21 i A MN-22 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych: 
a) obowiązująca linia zabudowy pokrywająca się 

z linią rozgraniczającą ulicy dojazdowej 
A KDD-8, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 
10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-2 oraz 6 m od linii rozgraniczającej 
ulicy dojazdowej A KDD-7. 

§ 55 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
A MN-23 do A MN-25 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych: 
a) obowiązujące linie zabudowy pokrywające się 

z liniami rozgraniczającymi ulic dojazdowych 
A KDD-8 i A KDD-9, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy pokrywające 
się z liniami rozgraniczającymi ulicy zbiorczej 
A KDZ-2. 

§ 56 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami 
A MN-26 i A MN-27 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw nieprzekraczalne linie za-

budowy: 
a) w odległości 10 m od linii rozgraniczającej 

ulicy zbiorczej A KDZ-1a, 
b) pokrywające się z linią rozgraniczającą ulicy 

zbiorczej A KDZ-2, 
c) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej cią-

gu pieszo-jezdnego A KDWp-9. 

§ 57 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MN-28 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw nieprzekraczalne linie za-

budowy: 
a) zgodnie z rysunkiem planu w odległości od 

2 m do 6 m od linii rozgraniczającej ulicy do-
jazdowej A KDD-10, 

b) zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy 
istniejących budynkuw wzdłuż ciągu pieszo-
jezdnego A KDWp-9. 

§ 58 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami 
A MN-29 i A MN-30 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) zgodnie z rysunkiem planu od 10 m do 15 m 
od  linii  rozgraniczającej  ulicy  zbiorczej 
A KDZ-2, 
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b) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-4, 

c) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdo-
wej A KDD-24. 

§ 59 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
A MN-31 do A MN-37 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-4, 

b) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych: A KDD-1, A KDD-2, A KDD-24, 
A KDD-25. 

§ 60 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
A MN-38 do A MN-40 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw nieprzekraczalne linie za-

budowy : 
a) w odległości 10 m od linii rozgraniczającej 

ulicy zbiorczej A KDZ-4, 
b) pokrywające się z linią rozgraniczającą ulicy 

dojazdowej A KDD-16, 
c) zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy 

istniejących budynkuw wzdłuż ulicy dojaz-
dowej A KDD-17. 

§ 61 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MN-41 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, dla nowych 
obiektuw oraz przebudowywanych i rozbudowy-
wanych nieprzekraczalna linia zabudowy: 

1) w linii zabudowy istniejących budynkuw wzdłuż 
ulicy dojazdowej A KDD-16, 

2) w odległości 10 m od granicy terenu kolejowe-
go. 

§ 62 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
A MN-42 do A MN-44 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
a) w odległości 10 m od linii rozgraniczającej 

ulicy zbiorczej A KDZ-4, 
b) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej uli-

cy dojazdowej A KDD-16, 
c) zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy 

istniejących budynkuw wzdłuż ulic dojazdo-
wych A KDD-17 i A KDD-18. 

§ 63 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
A MN-45 do A MN-49 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) wymug kształtowania przebudowanych, moder-

nizowanych lub dobudowanych obiektuw jako 
zabudowy jednorodnej wzdłuż ulic dojazdowych 
A KDD-19 i A KDD-20, 

2) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 
i rozbudowywanych: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 

10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-4, 

b) obowiązujące linie zabudowy w linii zabudo-
wy istniejących budynkuw wzdłuż ulic dojaz-
dowych A KDD-19 i A KDD-20. 

§ 64 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MN-50 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 
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a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-4, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
A KDD-23,  

c) 10 m od granicy terenu kolejowego. 

§ 65 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MN-51 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-1a, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
A KDD-11. 

§ 66 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MN-52 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-
czalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii roz-
graniczającej ulicy lokalnej A KDę-2. 

§ 67 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MN-53 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obsługę ko-
munikacyjną należy zapewnin z A KDWp-15. 

§ 68 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A MN-54 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-
czalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii roz-
graniczającej ulicy dojazdowej AKDD-7. 

§ 69 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami A MN/U-1 i A MN/U-2 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, ob-
sługi ludności lub przedsiębiorstw i inne,  

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-1a, 

b) 10 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych 
A KDę-1 i A KDę-2, 

c) 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrz-
nej A KDW-2. 

§ 70 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od A MN/U-3 do A MN/U-11 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, ob-
sługi ludności lub przedsiębiorstw i inne,  

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) zgodnie z rysunkiem planu od 10 m do 15 m 
od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej 
A KDZ-4, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
A KDę-2, 

c) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
A KDD-2, 
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d) 4 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
A KDD-24, 

e) zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy 
istniejących budynkuw wzdłuż ulic dojazdo-
wych: A KDD-4, A KDD-7 i A KDD-17. 

§ 71 

1. Dla terenu zabudowy zagrodowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem A RM-1 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa, 
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) w przypadku modernizacji, rozbudowy istnieją-

cego budynku mieszkalnego nieprzekraczalne li-
nie zabudowy: 
a) w odległości 10 m od linii rozgraniczającej 

ulicy zbiorczej A KDZ-1a, 
b) zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy 

istniejącego budynku mieszkalnego,  
2) zakaz rozbudowy, nadbudowy i wymiany istnie-

jących budynkuw gospodarczych. 

§ 72 

1. Dla terenu zabudowy zagrodowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem A RM-2 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa, 
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-

czalna linia zabudowy w odległości 20 m od linii 
rozgraniczającej drogi głuwnej A KDG-1. 

§ 73 

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolami A U-1 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu 

oświaty, 
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 

10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
A KDę-2, 

2) nie określa się wielkości zaplecza parkingowego. 

§ 74 

1. Dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych 
rysunku planu symbolami: A U-2, A U-3 i A U-4 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

administracji, kultury, turystyki, obsługi ludności 
lub przedsiębiorstw, gastronomii, handlu deta-
licznego, 

2) uzupełniające: 
a) dopuszcza się zachowanie istniejącej sunkcji 

mieszkaniowej, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości: 

a) zgodnie z rysunkiem planu od 10 m do 
12,8 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-1a, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-
jezdnego A KDWp-9. 

§ 75 

1. Dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych 
rysunku planu symbolami od A U-5 do A U-11 usta-
la się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

administracji, handlu detalicznego, gastronomii, 
turystyki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, kultu religijnego, oświaty, zdrowia 
i opieki społecznej, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych i 

rozbudowywanych nieprzekraczalne linie zabu-
dowy: 
a) w odległości 10 m od linii rozgraniczających 

ulic zbiorczych A KDZ-2 i A KDZ-4, 
b) zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy 

istniejących historycznych budynkuw wzdłuż 
ulic dojazdowych A KDD-4, A KDD-5 
i A KDD-10, 

c) zgodnie z rysunkiem planu w odległości od 
6 m do 10 m od linii rozgraniczających ulicy 
dojazdowej A KDD-24, 

d) w odległości 6 m od linii rozgraniczających 
ulicy dojazdowej A KDD-7, 

e) w odległości 5 m od linii rozgraniczających 
ulicy dojazdowej A KDD-6, 

2) liczba kondygnacji nie może przekraczan czte-
rech, w tym użytkowe poddasze,  

3) wysokośn zabudowy mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czan 14 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 18 m, 

4) dla obiektuw o wartościach zabytkowych wy-
mug zachowania bryły budynku, dyspozycji ele-
wacji i sormy dachu, 

5) dla nowych obiektuw wymug nawiązania do za-
chowanej zabudowy historycznej gabarytami, 
szerokością traktuw, układem dachuw, liczbą osi 
elewacji oraz podziałami poziomymi elewacji 
z tolerancją ±10%, 

6) dopuszczalne sormy dachuw: 
a) dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 35°–60°,  
b) mansardowe, 
c) konstrukcje maskujące ostatnią kondygnację 

o nachyleniu 60°–80° dla budynkuw istnie-
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jących, dysharmonizujących, wymagających 
korekty bryły dachu,  

7) dopuszczalne materiały pokryn dachowych: 
a) dachuwka ceramiczna, 
b) blacha miedziana, 
c) łupek naturalny. 

§ 76 

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego ry-
sunku planu symbolem A U-12 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu 

kultu religijnego,  
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw nieprzekraczalne linie za-

budowy: 
a) zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy 

istniejących budynkuw wzdłuż ulicy zbiorczej 
A KDZ-2, 

b) w odległości 10 m od linii rozgraniczającej 
ulicy zbiorczej A KDZ-4, 

2) liczba kondygnacji nie może przekraczan trzech, 
w tym użytkowe poddasze,  

3) dla obiektuw o wartościach zabytkowych wy-
mug zachowania bryły budynku, dyspozycji ele-
wacji i sormy dachu, 

4) dla nowych obiektuw wymug nawiązania do za-
chowanej zabudowy historycznej gabarytami, 
szerokością traktuw, układem dachuw, liczbą osi 
elewacji oraz podziałami poziomymi elewacji 
z tolerancją ±10%, 

5) dopuszczalne sormy dachuw: 
a) dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 35°–60°,  
b) mansardowe, 

6) dopuszczalne materiały pokryn dachowych: 
a) dachuwka ceramiczna, 
b) blacha miedziana, 
c) łupek naturalny. 

§ 77 

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem A U-13 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – kościuł, 
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 78 

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego ry-
sunku planu symbolem A U-14 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu 

obsługi ludności lub przedsiębiorstw i inne,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy w linii zabudo-
wy istniejących budynkuw wzdłuż ulicy dojaz-
dowej A KDD-17 – zgodnie z rysunkiem planu, 

2) dla obiektuw o wartościach zabytkowych wy-
mug zachowania bryły budynku, dyspozycji ele-
wacji i sormy dachu, 

3) nie określa się wielkości zaplecza parkingowego. 

§ 79 

1. Dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych 
rysunku planu symbolami od A U-15 do A U-17 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, 
handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludno-
ści lub przedsiębiorstw,  

2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-4, 

b) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych A KDD-21 i A KDD–22,  

2) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 12 m, 

3) nie określa się wielkości zaplecza parkingowego. 

§ 80 

1. Dla terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
obiektuw produkcyjnych, składuw i magazynuw 
oznaczonego na rysunku planu symbolem A U/P-1 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zabudowa usługowa z zakresu: handlu hur-
towego i detalicznego, rzemiosła, obsługi 
ludności lub przedsiębiorstw i inne, 

b) zabudowa przemysłowa, 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 

6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 
A KDW-1, 

2) obsługę komunikacyjną należy zapewnin 
z A KDW-1. 

§ 81 

1. Dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
obiektuw produkcyjnych, składuw i magazynuw 
oznaczonych na rysunku planu symbolami A U/P-2 
i A U/P-3 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe:  

a) zabudowa usługowa, 
b) zabudowa przemysłowa, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – parkingi, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
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2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw nieprzekraczalne linie za-

budowy w odległości: 
a) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 

A KDD-3, 
b) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-

jezdnego AKDWp-12, 
2) wysokośn zabudowy mierzona od poziomu tere-

nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czan 9 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 12 m, 

3) dla obiektuw o wartościach zabytkowych wy-
mug zachowania bryły budynku, dyspozycji ele-
wacji i sormy dachu, 

4) dopuszczalne sormy dachuw: 
a) dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci od 35°–60°, 
b) mansardowe, 
c) konstrukcje maskujące ostatnią kondygnację 

o nachyleniu 60°–80° dla budynkuw istnie-
jących, dysharmonizujących, wymagających 
korekty bryły dachu, 

d) nie określa się wielkości zaplecza parkingo-
wego. 

§ 82 

1. Dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
obiektuw produkcyjnych, składuw i magazynuw 
oznaczonych na rysunku planu symbolami A U/P-4 
i A U/P-5 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zabudowa usługowa z zakresu: handlu hur-
towego i detalicznego, rzemiosła, obsługi 
ludności lub przedsiębiorstw i inne, 

b) zabudowa przemysłowa, 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej A KDZ-3,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-4, 

c) 10 m od granicy terenu kolejowego. 

§ 83 

1. Dla terenu obiektuw produkcyjnych, składuw i ma-
gazynuw oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A P-1 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa przemysłowa, 
2) uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

parkingi, place składowe i manewrowe, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust.1, nieprzekra-

czalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii 
rozgraniczającej ulicy lokalnej A KDę-2. 

§ 84 

1. Dla terenu obiektuw produkcyjnych, składuw i ma-
gazynuw oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A P-2 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa przemysłowa, 
2) uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

parkingi, place składowe i manewrowe, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-2, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
A KKD-15, 

c) zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy 
istniejących budynkuw wzdłuż ulicy dojaz-
dowej A KDD-16, 

d) 10 m od granicy terenu kolejowego. 

§ 85 

1. Dla terenu obiektuw produkcyjnych, składuw i ma-
gazynuw oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A P-3 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa przemysłowa, 
2) uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

parkingi, place składowe i manewrowe, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw nieprzekraczalne linie za-

budowy w odległości: 
a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 

A KDZ-2, 
b) 10 m od granicy terenu kolejowego, 

2) w miarę możliwości należy zapewnin zaplecze 
parkingowe na terenie własnym. 

§ 86 

1. Dla terenu obsługi produkcji w gospodarstwie le-
śnym oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A RU-1 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – obiekty obsługi produkcji w go-

spodarstwie leśnym, 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, place składowe i manewrowe, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od linii rozgraniczającej drogi głuwnej 
A KDG-1, 

b) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-1b, 

c) zgodnie z rysunkiem planu od 6 m do 10 m od 
linii rozgraniczającej ciągu pieszo-jezdnego 
A KDWp-6. 
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§ 87 

1. Dla terenu urządzeń komunikacji z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem A Kp/U-1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) stacja paliw, myjnia, 
b) zabudowa usługowa z zakresu: handlu deta-

licznego, turystyki i gastronomii, 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi,  

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw nieprzekraczalne linie za-

budowy w odległości: 
a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 

A KDZ-1a i A KDZ-1b, 
b) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-

jezdnego A KDWp-5, 
2) liczba kondygnacji nie może przekraczan trzech, 

w tym użytkowe poddasze, 
3) wysokośn zabudowy mierzona od poziomu tere-

nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czan 9 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 12 m. 

§ 88 

1. Dla terenu urządzeń komunikacji oznaczonego na 
rysunku planu symbolem A Kp-1 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – plac manewrowy, parking, 
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 89 

1. Dla terenu urządzeń komunikacji oznaczonego na 
rysunku planu symbolem A Kp-2 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – dworzec PKp, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, turystyki, obsługi ludności lub przed-
siębiorstw, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nakłada się szczegulne wymagania architekto-

niczne na planowaną i istniejącą zabudowę, 
2) obowiązująca linia zabudowy w odległości 6 m 

od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej  
A KDD-8, 

3) liczba kondygnacji nie może przekraczan trzech, 
w tym poddasze użytkowe,  

4) wymug nawiązania do zachowanej na sąsiednich 
działkach zabudowy historycznej, gabarytami, 
szerokością traktuw, układem dachuw, liczbą osi 
elewacji oraz podziałami poziomymi elewacji 
z tolerancją ±10%, 

5) dopuszczalne sormy dachuw: 

a) dwu- lub wielospadowe, symetryczne o na-
chyleniu połaci od 35°–60°,  

b) mansardowe, 
6) dopuszczalne materiały pokryn dachowych: 

a) dachuwka ceramiczna, 
b) blacha miedziana, 
c) łupek naturalny. 

§ 90 

1. Dla terenu sportu i rekreacji oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem A Up-1 ustala się przeznacze-
nie: 
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji,  
2) uzupełniające: 

a) obiekty kubaturowe związane z przeznacze-
niem terenu,  

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 

10 m od granicy terenu kolejowego,  
2) liczba kondygnacji nie może przekraczan trzech, 

w tym użytkowe poddasze, 
3) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-

nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 12 m. 

§ 91 

1. Dla terenuw zieleni urządzonej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami A ZP-1 i A ZP-2 ustala 
się przeznaczenie: 
1) podstawowe – park,  
2) uzupełniające: 

a) ciągi spacerowe z małą architekturą, 
b) urządzenia rekreacji bez obiektuw kubaturo-

wych, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 92 

1. Dla terenuw zieleni urządzonej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od A ZP-3 do A ZP-9 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – parki, skwery, zieleńce, 
2) uzupełniające: 

a) ciągi spacerowe z małą architekturą, 
b) urządzenia rekreacji bez obiektuw kubaturo-

wych, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 93 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od A R-1 do A R-3 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz lokalizacji zabudowy, w tym ruwnież zabu-
dowy związanej z produkcją rolniczą. 
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§ 94 

1. Dla terenuw ogroduw działkowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami A ZD-1 i A ZD-2 ustala 
się przeznaczenie: 
1) podstawowe – ogrody działkowe,  
2) uzupełniające: 

a) tymczasowe obiekty gospodarcze – altany, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

parkingi, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, nieprzekra-

czalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii 
rozgraniczającej ulicy zbiorczej A KDZ-4. 

§ 95 

1. Dla terenu lasu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem A Zę-1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – lasy i zalesienia,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz lokalizacji zabudowy, w tym ruwnież zabu-
dowy związanej z produkcją leśną. 

§ 96 

1. Dla terenuw lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od A Zę-2 do A Zę-4 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – lasy i zalesienia,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 97 

Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od A Wp-1a 
do A Wp-1c ustala się przeznaczenie na ciek melioracji 
podstawowych – potok Ruwnik. 

§ 98 

Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od A Wp-2 
do A Wp-4 ustala się przeznaczenie na rowy. 

§ 99 

Dla terenuw insrastruktury technicznej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od A E-1 do A E-24 ustala 
się przeznaczenie na urządzenia elektroenergetyki – 
stacje transsormatorowe. 

§ 100 

1. Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego 
na rysunku planu symbolem A W-1 ustala się prze-
znaczenie na urządzenia wodociągowe – ujęcie 
„nartak”. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) zabrania się wprowadzan inne sunkcje i urządze-

nia niezwiązane z podstawową sunkcją urządzeń 
wodociągowych,  

2) teren należy ogrodzin trwałym ogrodzeniem i za-
zielenin. 

§ 101 

1. Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego 
na rysunku planu symbolem A W-2 ustala się prze-
znaczenie 
1) podstawowe – Zakład Uzdatniania Wody,  
2) uzupełniające: 

a) obiekty administracyjne i biurowe,  
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

parkingi, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-2,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
A KDD-15, 

c) 10 m od granicy terenu kolejowego,  
2) liczba kondygnacji nie może przekraczan trzech, 

w tym użytkowe poddasze,  
3) teren należy ogrodzin trwałym ogrodzeniem. 

§ 102 

1. Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego 
na rysunku planu symbolem A G-1 ustala się prze-
znaczenie na urządzenia gazownictwa – stacja re-
dukcyjno-pomiarowa II-go stopnia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
A KDZ-2, 

b) 10 m od granicy terenu kolejowego,  
2) teren należy ogrodzin trwałym ogrodzeniem. 

§ 103 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem A K-1 ustala się przeznacze-
nie na urządzenia kanalizacji – przepompownia ście-
kuw. 

§ 104 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDG-1 ustala się przeznaczenie na drogę 
kl. G – droga wojewudzka nr 328. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 25 m. 

§ 105 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDZ-1a ustala się przeznaczenie na ulicę 
zbiorczą – droga wojewudzka nr 328.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 106 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDZ-1b ustala się przeznaczenie na ulicę 
zbiorczą – droga wojewudzka nr 328.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 20 m. 
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§ 107 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDZ-2 ustala się przeznaczenie na ulicę 
zbiorczą – droga wojewudzka nr 331.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających od 10 m do 20 m – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 108 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDZ-3 ustala się przeznaczenie drogę kl. Z – 
droga powiatowa nr 2272. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 20 m, 
2) szerokośn jezdni 6,5 m. 

§ 109 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDZ-4 ustala się przeznaczenie na ulicę 
zbiorczą – droga powiatowa nr 1137.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających od 9 m do 25 m – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 110 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDę-1 ustala się przeznaczenie na ulicę lo-
kalną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 15 m 

do 23 m – zgodnie z rysunkiem planu,  
2) szerokośn jezdni 6 m, 
3) wymug zachowania istniejącego drzewostanu. 

§ 111 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDę-2 ustala się przeznaczenie na ulicę lo-
kalną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 18 m 

do 20 m – zgodnie z rysunkiem planu,  
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 112 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A KDę-3 ustala się przeznaczenie na skrzyżowanie ulic 
– rondo. 

§ 113 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lami od A KDD-1 ustala się przeznaczenie na ulicę 
dojazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna z 

granicami władania, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 114 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDD-2 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 10 m 

do 12 m – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 115 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDD-3 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 15 m 

do 28 m – zgodnie z rysunkiem planu,  
2) szerokośn jezdni 5 m, 
3) wymug zachowania istniejącego drzewostanu. 

§ 116 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDD-4 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania, 
2) szerokośn jezdni 5 m, 
3) wymug zachowania istniejącego drzewostanu. 

§ 117 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od A KDD-5 do A KDD-10 ustala się przezna-
czenie na ulice dojazdowe. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 118 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDD-11 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 119 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od A KDD-12 do A KDD-17 ustala się przezna-
czenie na ulice dojazdowe. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 120 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDD-18 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
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1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 
z granicami władania, 

2) szerokośn jezdni 5 m, 
3) wymug zachowania istniejącego drzewostanu. 

§ 121 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od A KDD-19 do A KDD-22 ustala się przezna-
czenie na ulice dojazdowe. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 122 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDD-23 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 123 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami A KDD-24 i A KDD-25 ustala się przeznaczenie 
na ulice dojazdowe. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 124 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDWp-1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – rynek staromiejski,  
2) uzupełniające: 

a) tymczasowe obiekty handlowe i usługowe, 
b) ciągi spacerowe z małą architekturą, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, wymiary 

zgodne z granicami władania.  

§ 125 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od A KDWp-2 do A KDWp-11 ustala się prze-
znaczenie na ciągi piesze i pieszo-jezdne. 

2. Dla terenuw, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 126 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDWp-12 ustala się przeznaczenie na ciąg 
pieszo-jezdny. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 7 m, 
2) wymug zakończenia ciągu placem do zawraca-

nia zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 127 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami A KDWp-13 i A KDWp-14 ustala się przezna-
czenie na ciągi piesze i pieszo-jezdne. 

2. Dla terenuw, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 128 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDWp-15 ustala się przeznaczenie na ciąg 
pieszo-jezdny. 

2. Dla terenu, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających od 8 m do 10 m – 
zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 129 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDWp-16 ustala się przeznaczenie na ciąg 
pieszo-jezdny. 

2. Dla terenu, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 4,5 m.  

§ 130 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od A KDWp-17 do A KDWp-29 ustala się 
przeznaczenie na ciągi piesze i pieszo-jezdne. 

2. Dla terenuw, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 131 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDW-1 ustala się przeznaczenie na drogę 
wewnętrzną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m, 
2) wymug zakończenia drogi placem do zawracania 

zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 132 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDW-2 ustala się przeznaczenie na drogę 
wewnętrzną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 8 m, 
2) wymug zakończenia drogi placem do zawracania 

zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 133 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem A KDW-3 ustala się przeznaczenie na drogę 
wewnętrzną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 134 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami A KDWg-1 i A KDWg-2 ustala się przeznacze-
nie na drogi śrudpolne transportu rolnego. 
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2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 
z granicami władania. 

R o z d z i a ł  IV 

Obszar funkcjonalnc B – ustalenia szczegółowe 
dla terenów w liniach rozgraniczająccch 

§ 135 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
„ MN-1 do „ MN-5 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej 
„ KDZ-2, 

b) zgodnie z rysunkiem planu od 6 m do 10 m 
od linii rozgraniczających ulicy dojazdowej 
„ KDD-3, 

c) 6 m od linii rozgraniczających ulicy dojazdo-
wej „ KDD-2, 

d) 10 m od linii rozgraniczającej drogi we-
wnętrznej „ KDW-4, 

e) 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrz-
nej „ KDW-3, 

s) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pieszo-
jezdnych „ KDWp-2 i „ KDWp-3, 

g) 10 m od granicy terenu kolejowego. 

§ 136 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od „ MN/U-1 do „ MN/U-4 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, ob-
sługi ludności lub przedsiębiorstw i inne,  

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej 
„ KDZ-2, 

b) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych „ KDD-2 i „ KDD-4, 

c) 6 m od linii rozgraniczających drogi we-
wnętrznej „ KDW-1, 

d) 10 m od granicy terenu kolejowego. 

§ 137 

1. Dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od „ RM-1 do „ RM-3 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa, 
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej D KDZ-2b, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
„ KDD-3.  

§ 138 

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem „ U-1 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

handlu hurtowego i detalicznego, rzemiosła, ga-
stronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw 
i inne, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-

we,  
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
„ KDD-2, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-
jezdnego „ KDWp-2, 

c) 10 m od granicy terenu kolejowego. 

§ 139 

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem „ U-2 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

handlu hurtowego i detalicznego, gastronomii, 
turystyki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw 
i inne, 

2) uzupełniające: 
a) dopuszcza się lokalizację stacji paliw, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

parkingi, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw nieprzekraczalne linie za-

budowy w odległości: 
a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

zbiorczej „ KDZ-1, 
b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 

„ KDD-5, 
2) liczba kondygnacji nie może przekraczan trzech, 

w tym użytkowe poddasze, 
3) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-

nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 12 m. 
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§ 140 

1. Dla terenu sportu i rekreacji oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem „ Up-1 ustala się przeznacze-
nie: 
1) podstawowe – usługi z zakresu sportu i rekre-

acji,  
2) uzupełniające: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – nie 
więcej niż 2 budynki mieszkalne, 

b) obiekty kubaturowe związane z przeznacze-
niem terenu,  

c) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

d) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczających drogi we-
wnętrznej „ KDW-4,  

b) 10 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-
jezdnego KDWp-5. 

§ 141 

1. Dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami od „ Up-2 do „ Up-4 ustala 
się przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi z zakresu sportu i rekre-

acji,  
2) uzupełniające: 

a) obiekty kubaturowe związane z przeznacze-
niem terenu,  

b) stawy rekreacyjne i hodowlane, 
c) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

parkingi, 
d) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy dojaz-
dowej „ KDD-3, 

b) 10 m od linii rozgraniczających drogi we-
wnętrznej „ KDW-4, 

c) 10 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-
jezdnego KDWp-5. 

d) 10 m od linii rozgraniczającej drogi we-
wnętrznej „ KDWg-7. 

§ 142 

1. Dla terenu sportu i rekreacji oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem „ Up-5 ustala się przeznacze-
nie: 
1) podstawowe – usługi z zakresu sportu i rekre-

acji,  
2) uzupełniające: 

a) obiekty kubaturowe związane z przeznacze-
niem terenu,  

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 
a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdo-

wej „ KDD-3, 
b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi we-

wnętrznej „ KDW-4.  

§ 143 

1. Dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
obiektuw produkcyjnych, składuw i magazynuw 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
„ U/P-1 do „ U/P-5 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe:  

a) zabudowa usługowa z zakresu: rzemiosła, 
handlu hurtowego i detalicznego oraz inne, 

b) zabudowa przemysłowa, 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, place składowe i magazynowe, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczających ulic zbior-
czych D KDZ-1 i „ KDZ-2, 

b) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdo-
wej „ KDD-1, 

c) 6 m od linii rozgraniczających drogi we-
wnętrznej „ KDW-2, 

d) 10 m od linii rozgraniczających ciągu pieszo-
jezdnego „ KDWp-7, 

e) 10 m od granicy terenu kolejowego, 
2) nie dopuszcza się działalności związanej z obro-

tem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi 
i żrącymi, 

3) place składowe, dojazdy oraz parkingi muszą 
mien nawierzchnię twardą ze spadkiem zapew-
niającym spływ wody w kierunku przeciwnym 
do terenuw kolejowych, 

4) dopuszcza się zadrzewienia i zakrzewienia tere-
nu w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi 
skrajnego toru z wyłączeniem gatunkuw drzew, 
kturych wysokośn może przekroczyn 10 m. 

§ 144 

1. Dla terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
obiektuw produkcyjnych, składuw i magazynuw 
oznaczonego na rysunku planu symbolem „ U/P-6 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe:  

a) zabudowa usługowa z zakresu: rzemiosła, 
handlu hurtowego i detalicznego oraz inne, 

b) zabudowa przemysłowa, 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, place składowe i magazynowe, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
a) obsługę komunikacyjną należy zapewnin 

z „ KDWp-1, 
b) w przypadku realizacji nowych obiektuw lub 

przebudowy, rozbudowy, modernizacji obiektuw 
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istniejących, liczba kondygnacji nie może prze-
kraczan czterech, w tym użytkowe poddasze, 

c) wysokośn zabudowy mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czan 14 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 18 m. 

§ 145 

1. Dla terenu urządzeń komunikacji oznaczonego na 
rysunku planu symbolem „ Kp-1 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – stacja paliw gazu płynnego,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-

czalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii 
rozgraniczającej ulicy dojazdowej „ KDD-1. 

§ 146 

1. Dla terenuw zieleni urządzonej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami „ ZP-1 i „ ZP-2 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – skwery, zieleńce, 
2) uzupełniające: 

a) ciągi spacerowe z małą architekturą, 
b) urządzenia rekreacji bez obiektuw kubaturo-

wych, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 147 

1. Dla terenu rolniczego oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem „ R-1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające: 

a) stawy hodowlane, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 148 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od „ R-2 do „ R-4 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające: 

a) stawy hodowlane, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, stawy ho-

dowlane nie mogą zajmowan więcej niż 20% po-
wierzchni terenu. 

§ 149 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od „ R-5 do „ R-23 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 150 

1. Dla terenuw lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od „ Zę-1 do „ Zę-11 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – lasy i zalesienia,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 151 

Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami „ Wp-1 
i „ Wp-2 ustala się przeznaczenie na ciek melioracji 
podstawowych – Chocianowska Woda. 

§ 152 

Dla terenu wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonego na rysunku planu symbolem „ Wp-3 
ustala się przeznaczenie na ruw. 

§ 153 

1. Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami „ Wp-4 
i „ Wp-5 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – stawy hodowlane,  
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Dopuszcza się adaptacje stawuw na cele rekreacyj-
ne. 

§ 154 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem „ E-1 ustala się przeznacze-
nie na urządzenia elektroenergetyki – stacja transsor-
matorowa. 

§ 155 

1. Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego 
na rysunku planu symbolem „ O-1 ustala się prze-
znaczenie na urządzenia gospodarki odpadami.  
1) podstawowe – składowiska odpaduw innych niż 

niebezpieczne i obojętne, 
2) uzupełniające -- sieci insrastruktury technicznej – 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) zabrania się trwale wprowadzan inne sunkcje 

i urządzenia niezwiązane z podstawową sunkcją 
wysypiska odpaduw komunalnych, 

2) zabrania się wylewania na terenie wysypiska 
nieczystości płynnych oraz składowania trują-
cych substancji i środkuw pochodzenia che-
micznego lub organicznego, 

3) wymug zorganizowania i wyposażenia stresy 
wjazdowej na teren wysypiska w śluzę przejaz-
dową, służącą odkażaniu pojazduw, 

4) wymug wprowadzenia zwartej zieleni izolacyjnej 
wzdłuż granic terenu, 

5) teren wysypiska należy ogrodzin trwałym ogro-
dzeniem, uniemożliwiającym dostęp osub nie-
upoważnionych, 
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6) wymug zorganizowania kontroli oddziaływania 
wysypiska na środowisko w zakresie zanie-
czyszczeń wud podziemnych, powierzchniowych 
oraz powietrza,  

7) ustala się leśny kierunek rekultywacji wysypiska 
po okresie jego eksploatacji. 

§ 156 

1. Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego 
na rysunku planu symbolem „ W-1 ustala się prze-
znaczenie na urządzenia wodociągowe – ujęcie 
„OpiR”. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) zabrania się wprowadzan inne sunkcje i urządze-

nia niezwiązane z podstawową sunkcją urządzeń 
wodociągowych,  

2) teren należy ogrodzin trwałym ogrodzeniem i za-
zielenin. 

§ 157 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem „ KK-1 ustala się przeznaczenie na teren kole-
jowy – zlikwidowana linia kolejowa relacji ęubin 
Gurniczy – Chocianuw. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na ścieżkę 
rowerową.  

§ 158 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem „ KDZ-1 ustala się przeznaczenie na drogę kl. Z 
– droga powiatowa nr 1137.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 15 m 

do 20 m – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) szerokośn jezdni 6,5 m. 

§ 159 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem „ KDZ-2 ustala się przeznaczenie na ulicę 
zbiorczą.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 20 m, 
2) szerokośn jezdni 7 m. 

§ 160 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem „ KDD-1 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 161 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem „ KDD-2 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 162 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem „ KDD-3 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 10 m 

do 15 m – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 163 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem „ KDD-4 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 164 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem „ KDD-5 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 165 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od „ KDW-1 do „ KDW-4 ustala się przezna-
czenie na drogi wewnętrzne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 10 m. 

§ 166 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami „ KDW-5 i „ KDW-6 ustala się przeznaczenie 
na drogi wewnętrzne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 
z granicami władania. 

§ 167 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem „ KDWp-1 ustala się przeznaczenie na ciąg pie-
szo-jezdny. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających od 7 m do 15 m – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 168 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami „ KDWp-2 i „ KDWp-3 ustala się przeznacze-
nie na ciągi pieszo-jezdne. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 8 m, 
2) wymug zakończenia ciągu placem do zawraca-

nia zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 169 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od „ KDWp-4 do „ KDWp-8 ustala się prze-
znaczenie na ciągi piesze i pieszo-jezdne. 



Dziennik Urzędowy 
Wojewudztwa Dolnośląskiego Nr 5 –  324  – Poz. 108 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 170 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od „ KDWg-1 do „ KDWg-20 ustala się prze-
znaczenie na drogi śrudpolne transportu rolnego. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 171 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem „ KDWg-21 ustala się przeznaczenie na drogę 
śrudpolną transportu rolnego. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 5 m.  

R o z d z i a ł  V 

Obszar funkcjonalnc C – ustalenia szczegółowe 
dla terenów w liniach rozgraniczająccch 

§ 172 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
C MW-1 do C MW-4 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
C KDZ- 1a, 

b) zgodnie z rysunkiem planu od 6 m do 8,5 m 
od linii rozgraniczających ulicy dojazdowej 
C KDD-7, 

c) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych C KDD-5 i C KDD-14. 

§ 173 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
C MWn-1 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-
czalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii 
rozgraniczającej ulicy zbiorczej C KDZ-1b. 

§ 174 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z usługami wbudowanymi oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami C MW/U-1 i C MW/U-2 
ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna z usługami wbudowanymi w partery 
budynkuw mieszkalnych z zakresu: handlu deta-
licznego, gastronomii, obsługi ludności lub 
przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki spo-
łecznej, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia.  
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, dla nowych 

obiektuw oraz przebudowywanych i rozbudowy-
wanych nieprzekraczalne linie zabudowy w odległo-
ści: 
1) zgodnie z rysunkiem planu od 6 m do 11 m od 

linii  rozgraniczających  ulicy  dojazdowej 
C KDD-7, 

2) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
C KDD-5. 

§ 175 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
C MN-1 do C MN-4 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej C KDZ-1a, 

b) 10 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych: 
C KDę-1, C KDę-2 i C KDę-3,  

c) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych: C KDD-1,  C KDD-2,  C KDD-4, 
C KDD-19, 

d) 6 m od linii rozgraniczających drogi we-
wnętrznej C KDW-2,  

2) dopuszcza się realizację drug wewnętrznych 
o szerokości co najmniej 8 m. 

§ 176 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami 
C MN-5 i C MN-6 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 



Dziennik Urzędowy 
Wojewudztwa Dolnośląskiego Nr 5 –  325  – Poz. 108 

2) uzupełniające: 
a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-

nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii roz-
graniczających ulic dojazdowych C KDD-17 
i C KDD-18. 

§ 177 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem C MN-7 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-
czalna linia zabudowy w odległości 12 m od linii 
rozgraniczającej ulicy dojazdowej C KDD-17. 

§ 178 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
C MN-8 do C MN-16 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
C KDZ-1b, 

b) 10 m od linii rozgraniczających ulicy lokalnej 
C KDę-1, 

c) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych od C KDD-7 do C KDD-9, C KDD-12,  
C KDD-14 i C KDD-15, 

d) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pie-
szych i pieszo-jezdnych C KDWp-4, C KDWp-
8 i C KDWp-9. 

§ 179 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
C MN-17 do C MN-22 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 5 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych C KDD-10 i C KDD-11, 

b) zgodnie z rysunkiem planu od 4 m do 5 m od 
linii rozgraniczających ulic dojazdowych  
C KDD-9 i C KDD-13. 

§ 180 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
C MN-23 do C MN-27 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych C KDD-12 i C KDD-15, 

b) zgodnie z rysunkiem planu od 5 m do 6 m od 
linii rozgraniczających ulicy dojazdowej 
C KDD-13, 

c) zgodnie z rysunkiem planu od 3,5 m do 6 m 
od linii rozgraniczających ulicy dojazdowej 
C KDD-16. 

d) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszego 
C KDWp-9. 

§ 181 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem C MN-28 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, turystyki, obsługi ludności lub przed-
siębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecz-
nej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
C KDZ-1b, 

b) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych C KDD-15 i C KDD-16, 

c) 12 m od linii rozgraniczającej C KDWp-13, 
d) 5 m od gurnej krawędzi skarpy brzegu cieku 

A Wp-1b. 

§ 182 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
C MN-29 do C MN-31 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
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2) uzupełniające: 
a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-

nomii, turystyki, obsługi ludności lub przed-
siębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecz-
nej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
C KDZ-1a, 

b) 6 m od linii rozgraniczających ulicy dojazdo-
wej C KDD-17, 

c) 5 m od linii rozgraniczających ulicy dojazdo-
wej C KDD-3, 

d) 6 m od linii rozgraniczających drogi we-
wnętrznej C KDW-1. 

§ 183 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem C MN-32 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, turystyki, obsługi ludności lub przed-
siębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecz-
nej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
C KDę-1,   

b) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych: C KDD-4, C KDD-19,  

c) 4 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
C KDD-6, 

2) dopuszcza się realizację drug wewnętrznych 
o szerokości co najmniej 8 m. 

§ 184 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od C MN/U-1 do C MN/U-3 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, tury-
styki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw i inne,  

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej C KDZ-1a, 

b) 10 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych 
od C Dę-1 do C KDę-3,  

c) 6 m od linii rozgraniczających ulicy dojazdo-
wej C KDD-2, 

d) 6 m od linii rozgraniczających drogi we-
wnętrznej C KDW-2, 

e) 10 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-
jezdnego C KDWp-2,  

2) dopuszcza się realizację drug wewnętrznych 
o szerokości co najmniej 8 m. 

§ 185 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C MN/U-4 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, tury-
styki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw i inne,  

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
C KDD-18, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-
jezdnego C KDWp-16,  

c) 10 m od granicy terenu kolejowego.  

§ 186 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C MN/U-5 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, tury-
styki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw i inne,  

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
C KDZ-1b, 

b) 5 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
C KDD-3, 

c) 5 m od gurnej krawędzi skarpy brzegu cieku 
A Wp-1a.  

§ 187 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C MN/U-6 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, tury-
styki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw i inne,  

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-

we, 
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b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw nieprzekraczalne linie za-

budowy w odległości: 
a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 

C KDę-1, 
b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 

C KDD-6, 
c) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-

jezdnego C KDWp-4. 

§ 188 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C MN/U-7 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna szeregowa z usługami z zakresu: han-
dlu detalicznego, gastronomii, turystyki, obsługi 
ludności lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia 
i opieki społecznej i inne, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-

we, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-

czalna linia zabudowy w odległości 3 m od linii roz-
graniczającej ulicy dojazdowej C KDD-14. 

§ 189 

1. Dla terenu zabudowy zagrodowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem C RM-1 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa, 
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) zgodnie z rysunkiem planu od 10 m do 35 m 
od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
C KDD-9, 

b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi śrudpolnej 
C KDWg-8. 

§ 190 

1. Dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od C U-1 do C U-3 ustala 
się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludno-
ści lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki 
społecznej, 

2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
C KDę-1, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
D KDD-5, 

2) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m. 

§ 191 

1. Dla terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
obiektuw produkcyjnych, składuw i magazynuw 
oznaczonego na rysunku planu symbolem C U/P-1 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zabudowa usługowa z zakresu: handlu hur-
towego i detalicznego, rzemiosła, obsługi 
ludności lub przedsiębiorstw i inne, 

b) zabudowa przemysłowa, 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej 
C KDZ-1a, 

b) zgodnie z rysunkiem planu 6 m i 12 m od linii 
rozgraniczającej ulicy dojazdowej C KDD-17, 

2) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 12 m. 

§ 192 

1. Dla terenu urządzeń komunikacji oznaczonego na 
rysunku planu symbolem C Kp-1 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – garaże, 
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
C KDD-18, 

b) 10 m od granicy terenu kolejowego. 

§ 193 

1. Dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami C Up-1 i C Up-2 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi z zakresu sportu i rekre-

acji,  
2) uzupełniające: 

a) obiekty kubaturowe związane z przeznacze-
niem terenu,  

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust., nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii roz-
graniczających ulic dojazdowych:  C KDD-4, 
C KDD-5 i C KDD-17. 

§ 194 

1. Dla terenuw zieleni urządzonej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od C ZP-1 do C ZP-7 
ustala się przeznaczenie: 
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1) podstawowe – parki, skwery, zieleńce, 
2) uzupełniające: 

a) ciągi spacerowe z małą architekturą, 
b) urządzenia rekreacji bez obiektuw kubaturo-

wych, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 195 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od C R-1 do C R-6 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 196 

1. Dla terenuw lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolami C Zę-1 i C Zę-2 ustala się przeznacze-
nie: 
1) podstawowe – lasy i zalesienia,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 197 

Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami C Wp-1 
i C Wp-2 ustala się przeznaczenie na ruw. 

§ 198 

Dla terenuw insrastruktury technicznej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od C E-1 do C E-7 ustala się 
przeznaczenie na urządzenia elektroenergetyki – stacje 
transsormatorowe. 

§ 199 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem C K-1 ustala się przeznacze-
nie na urządzenia kanalizacji – przepompownia ście-
kuw. 

§ 200 

1. Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego 
na rysunku planu symbolem C C-1 ustala się prze-
znaczenie na urządzenia ciepłownictwa. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej 
C KDZ-1a,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdo-
wej C KDD-5. 

§ 201 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem C G-1 ustala się przeznacze-
nie  na  urządzenia  gazownictwa – stacja  redukcyjno-
-pomiarowa gazu II-go stopnia. 

§ 202 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C KDZ-1a ustala się przeznaczenie na drogę 
kl. Z – droga wojewudzka nr 328.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 20 m. 

§ 203 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C KDZ-1b ustala się przeznaczenie na ulicę 
zbiorczą – droga wojewudzka nr 328.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 204 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C KDę-1 ustala się przeznaczenie na ulicę lo-
kalną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 12 m 

do 30 m – zgodnie z rysunkiem planu,  
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 205 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami C KDę-2 i C KDę-3 ustala się przeznaczenie na 
ulice lokalne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 12 m,  
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 206 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami C KDD-1 i C KDD-2 ustala się przeznaczenie 
na ulice dojazdowe. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 207 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C KDD-3 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 208 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C KDD-4 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 209 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C KDD-5 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających od 10 m do 30 m –  
zgodnie z rysunkiem planu.  



Dziennik Urzędowy 
Wojewudztwa Dolnośląskiego Nr 5 –  329  – Poz. 108 

§ 210 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od C KDD-6 do C KDD-13 ustala się przezna-
czenie na ulice dojazdowe. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 

z granicami władania, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 211 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C KDD-14 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 12 m 

do 16 m – zgodnie z rysunkiem planu,  
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 212 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami C KDD-15 i C KDD-16 ustala się przeznaczenie 
na ulice dojazdowe. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 10 m 

do 11 m – zgodnie z rysunkiem planu,  
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 213 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od C KDD-17 do C KDD-19 ustala się przezna-
czenie na ulice dojazdowe. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m,  
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 214 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od C KDWp-1 do C KDWp-13 ustala się prze-
znaczenie na ciągi piesze i pieszo-jezdne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 215 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami C KDWp-14 i C KDWp-15 ustala się przezna-
czenie na ciąg pieszy. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających od 4 m do 5 m – zgod-
nie z rysunkiem planu. 

§ 216 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C KDWp-16 ustala się przeznaczenie na ciąg 
pieszo-jezdny. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 217 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C KDWp-17 ustala się przeznaczenie na ciąg 
pieszo-jezdny. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających od 5 m do 8 m – zgod-
nie z rysunkiem planu. 

§ 218 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od C KDWp-18 do C KDWp-20 ustala się prze-
znaczenie na ciągi piesze i pieszo-jezdne. 

2. Dla terenuw, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 219 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C KDW-1 ustala się przeznaczenie na drogę 
wewnętrzną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 6 m. 

§ 220 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C KDW-2 ustala się przeznaczenie na drogę 
wewnętrzną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 10 m. 

§ 221 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od C KDWg-1 do C KDWg-8 ustala się prze-
znaczenie na drogi śrudpolne transportu rolnego. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

R o z d z i a ł  VI 

Obszar funkcjonalnc D – ustalenia szczegółowe 
dla terenów w liniach rozgraniczająccch 

§ 222 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
D MWn-1 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, turystyki, obsługi ludności lub przed-
siębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecz-
nej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw oraz przebudowywanych 

i rozbudowywanych nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w odległości: 
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a) 20 m od linii rozgraniczającej drogi głuwnej 
D KDG-1, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
D KDD-1, 

c) zgodnie z rysunkiem planu od 11 m do 13 m 
od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-jezdnego 
D KDWp–4. 

§ 223 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
niskiej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
D MWn-2 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna niska,  
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, turystyki, obsługi ludności lub przed-
siębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecz-
nej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dla nowych obiektuw nieprzekraczalne linie za-

budowy w odległości: 
a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

głuwnej D KDG-1, 
b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi we-

wnętrznej D KDW-2, 
c) zgodnie z rysunkiem planu od 20 m do 50 m 

od  linii  rozgraniczającej  ulicy  zbiorczej 
D KDZ-3. 

§ 224 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem D MN-1 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) obowiązująca linia zabudowy w odległości 15 m 

od  linii  rozgraniczającej  ulicy  dojazdowej 
D KDD-3, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości od 
18 m do 20 m od linii rozgraniczającej ciągu pie-
szo-jezdnego D KDWp–4 – zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 225 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem D MN-2 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m 

od  linii  rozgraniczającej  ulicy  dojazdowej 
D KDD-3, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 
a) zgodnie z rysunkiem planu od 14 m do 16 m 

od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-jezdnego 
D KDWp–4, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
D KDD-4. 

§ 226 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem D MN-3 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) obowiązujące linie zabudowy w odległości: 

a) 8 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
D KDD-3, 

b) 5 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
D KDD-2, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 
6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdowych 
D KDD-1 i D KDD-4. 

§ 227 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem D MN-4 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) obowiązująca linia zabudowy w odległości 5 m 

od  linii  rozgraniczającej  ulicy  dojazdowej 
D KDD-2, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 
6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdowych 
D KDD-1 i D KDD-4. 

§ 228 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami 
D MN-5 i D MN-6 ustala się przeznaczenie: 
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1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna, 

2) uzupełniające: 
a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-

nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) obowiązujące linie zabudowy w odległości 5 m 

od linii rozgraniczających ulicy dojazdowej  
D KDD-4, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 
6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
D KDD-1. 

§ 229 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem D MN/U-1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna z usługami z zakresu: handlu detalicz-
nego i hurtowego, rzemiosła, gastronomii, ob-
sługi ludności lub przedsiębiorstw i inne,  

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 230 

1. Dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami D RM-1 i D RM-2 ustala 
się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa, 
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 231 

1. Dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
obiektuw produkcyjnych, składuw i magazynuw 
oznaczonych na rysunku planu symbolami D U/P-1, 
D U/P-2 i D U/P-3 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zabudowa usługowa z zakresu: rzemiosła, 
handlu hurtowego i detalicznego, obsługi lud-
ności lub przedsiębiorstw i inne, 

b) zabudowa przemysłowa, 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, place składowe i magazynowe, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 6 m od linii rozgraniczających ulicy dojazdo-
wej D KDD-5, 

b) 10 m od granicy terenu kolejowego, 
2) nie dopuszcza się działalności związanej z obro-

tem substancjami: łatwopalnymi, wybuchowymi 
i żrącymi, 

3) place składowe, dojazdy oraz parkingi muszą 
mien nawierzchnię twardą ze spadkiem zapew-
niającym spływ wody w kierunku przeciwnym 
do terenuw kolejowych, 

4) dopuszcza się zadrzewienia i zakrzewienia tere-
nu w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi 
skrajnego toru z wyłączeniem gatunkuw drzew, 
kturych wysokośn może przekroczyn 10 m. 

§ 232 

1. Dla terenuw obiektuw produkcyjnych, składuw 
i magazynuw oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami D P-1, D P-2, D P-3 ustala się przeznacze-
nie: 
1) podstawowe – zabudowa przemysłowa, 
2) uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

parkingi, place składowe i manewrowe, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
D KDZ-1, 

b) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
D KDę-1, 

c) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-
jezdnego D KDWp-5, 

d) zgodnie z rysunkiem planu od 8 m do 35 m 
od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-jezdnego 
D KDWp–4. 

2) tereny nie zabudowane i nieutwardzone należy 
zagospodarowan zielenią wysoką, szybko rosną-
cą, z gatunkuw odpornych na zanieczyszczenia 
i zgodnych z przyrodniczym siedliskiem rejonu. 

§ 233 

1. Dla terenuw obiektuw produkcyjnych, składuw 
i magazynuw oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: D P-4, D P-5, D P-6, D P-7 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa przemysłowa,  
2) uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

parkingi, place składowe i manewrowe, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
głuwnej D KDG-1,  

b) 10 m od linii rozgraniczających ulic zbior-
czych D KDZ-2b i D KDZ-3, 

c) 10 m od linii rozgraniczających drug we-
wnętrznych D KDW-1 i D KDW-2, 

2) tereny niezabudowane i nieutwardzone należy 
zagospodarowan zielenią wysoką, szybko rosną-
cą, z gatunkuw odpornych na zanieczyszczenia 
i zgodnych z przyrodniczym siedliskiem rejonu. 
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§ 234 

1. Dla terenuw urządzeń komunikacji oznaczonych na 
rysunku planu symbolami D Kp-1 i D Kp(KDZ)-2 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – parking, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu handlu związanego z cmen-
tarzem, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii 
rozgraniczających  ulic  zbiorczych  D KDZ-1 
i D KDZ-3. 

§ 235 

1. Dla terenuw urządzeń komunikacji z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami D Kp/U-1 i D Kp/U-2 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – stacja paliw, stacja gazu płynne-

go, myjnia, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu handlu i gastronomii, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
głuwnej D KDG-1,  

b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi we-
wnętrznej D KDW-1, 

c) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej 
D KDZ-1. 

§ 236 

1. Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem D ZP-1 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – skwery, zieleńce, 
2) uzupełniające: 

a) ciągi spacerowe z małą architekturą, 
b) urządzenia rekreacji bez obiektuw kubaturo-

wych, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 237 

1. Dla terenu cmentarza oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem D ZC-1 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – cmentarz, 
2) uzupełniające – zabudowa związana z przezna-

czeniem terenu (kaplica cmentarna). 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-

czalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii 
rozgraniczającej terenu D Kp(KDZ)-2. 

§ 238 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od D R-1 do D R-3 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  

2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 239 

1. Dla terenu rolniczego oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem D R-4 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz lokalizacji zabudowy, w tym ruwnież zabu-
dowy związanej z produkcją rolniczą. 

§ 240 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami D R-5 i D R-6 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 241 

1. Dla terenu rolniczego oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem D R-7 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązuje 

zakaz lokalizacji zabudowy, w tym ruwnież zabu-
dowy związanej z produkcją rolniczą. 

§ 242 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od D R-8 do D R-11 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 243 

1. Dla terenuw lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od D Zę-1 do D Zę-9 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – lasy i zalesienia,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 244 

Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami D Wp-1 
i D Wp-2 ustala się przeznaczenie na ciek melioracji 
podstawowych – potok Ruwnik. 

§ 245 

Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami D Wp-3 
i D Wp-4 ustala się przeznaczenie na ruw i staw. 
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§ 246 

Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami D Wp-5 
i D Wp-6 ustala się przeznaczenie na ciek melioracji 
podstawowych – Chocianowska Woda. 

§ 247 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem D E-1 ustala się przeznacze-
nie na urządzenia elektroenergetyki – Głuwny Punkt 
Zasilania 110/20 kV.  

§ 248 

Dla terenuw insrastruktury technicznej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od D E-2 do D E-4 ustala się 
przeznaczenie na urządzenia elektroenergetyki – stacje 
transsormatorowe. 

§ 249 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem D G-1 ustala się przeznacze-
nie  na  urządzenia  gazownictwa – stacja  redukcyjno-
-pomiarowa gazu II-go stopnia. 

§ 250 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem D G-2 ustala się przeznacze-
nie  na  urządzenia  gazownictwa – stacja  redukcyjno-
-pomiarowa gazu I-go stopnia. 

§ 251 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem D n-1 ustala się przeznacze-
nie na urządzenia telekomunikacji. 

§ 252 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem D K-1 ustala się przeznacze-
nie na urządzenia kanalizacji – komunalna oczyszczal-
na ściekuw. 

§ 253 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem D KDG-1 ustala się przeznaczenie na drogę 
kl. G – droga wojewudzka nr 331. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 25 m. 

§ 254 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem D KDZ-1 ustala się przeznaczenie na ulicę 
zbiorczą – droga wojewudzka nr 331.  

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających od 20 m do 25 m – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 255 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami D KDZ-2a i D KDZ-2b ustala się przeznaczenie 
na drogę kl. Z – droga powiatowa nr 1219.  

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 20 m, 
2) szerokośn jezdni 6,5 m. 

§ 256 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem D KDZ-3 ustala się przeznaczenie na ulicę 
zbiorczą. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 20 m, 
2) szerokośn jezdni 7 m. 

§ 257 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem D KDę-1 ustala się przeznaczenie na ulicę lo-
kalną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 12 m,  
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 258 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami D KDD-1 i D KDD-2 ustala się przeznaczenie 
na ulice dojazdowe. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 259 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem D KDD-3 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 260 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem D KDD-4 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających od 14 m do 16 m – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 261 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem D KDD-5 ustala się przeznaczenie na ulicę do-
jazdową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem 
planu. 

§ 262 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami D KDW-1 i D KDW-2 ustala się przeznaczenie 
na drogi wewnętrzne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 10 m. 

§ 263 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od D KDWp-1 do D KDWp-6 ustala się prze-
znaczenie na ciągi piesze i pieszo-jezdne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 
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§ 264 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem D KDWp-7 ustala się przeznaczenie na ciąg 
pieszo-jezdny. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 8 m, 
2) wymug zakończenia ciągu placem do zawraca-

nia zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 265 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem D KDWg-1 ustala się przeznaczenie na drogę 
śrudpolną transportu rolnego. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokośn w liniach rozgraniczających 6 m. 

§ 266 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od D KDWg-2 do D KDWg-5 ustala się prze-
znaczenie na drogi śrudpolne transportu rolnego. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokośn w liniach rozgraniczających zgodna 
z granicami władania. 

R o z d z i a ł  VII 

Przepisc końcowe 

§ 267 

Ustala się stawkę procentową, o kturej mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) w wysokości 0%: 

a) dla terenuw drug publicznych oznaczonych 
symbolami:  
– na obszarze sunkcjonalnym A: A KDG-1, 

A KDZ-1a, A KDZ-1b, A KDZ-2, A KDZ-3, 
A KDZ-4, od KDę-1 do KDę-3, od A KDD-1 
do A KDD-25,  

– na obszarze sunkcjonalnym „: „ KDZ-1, 
„ KDZ-2, od „ KDD-1 do „ KDD-5,  

– na obszarze sunkcjonalnym C: C KDZ-1a, 
C KDZ-1b, od C KDę-1 do C KDę-3, od 
C KDD-1 do C KDD-18,  

– na obszarze sunkcjonalnym D: D KDG-1, 
D KDZ-1, D KDZ-2a, D KDZ-2b, D KDZ-3, 
D KDę-1, od D KDD-1 do D KDD-5,  

b) dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych 
symbolami: 
– na obszarze sunkcjonalnym A: A U-1, A U-2, 

A U-3,  AU-8,  A U-9,  A U-11,  A U-12, 
A U-13, A U-14, A U-16, A U-17, 

 

c) dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych sym-
bolami: 
– na obszarze sunkcjonalnym A: A Up-1, 
– na obszarze sunkcjonalnym „: „ Up-3, 
– na  obszarze  sunkcjonalnym  C: C Up-1 

i C Up-2, 
d) dla terenuw zieleni urządzonej oznaczonych 

symbolami: 
– na obszarze sunkcjonalnym A: od A ZP-1 do 

A ZP-9,  
– na  obszarze  sunkcjonalnym  „: „ ZP-1 

i „ ZP-2, 
– na obszarze sunkcjonalnym C: od C ZP-1 do 

C ZP-7, 
– na obszarze sunkcjonalnym D: D ZP-1, 

e) dla terenu cmentarza oznaczonego symbolem  
– na obszarze sunkcjonalnym D: D ZC-1, 

s) dla terenu urządzeń komunikacji oznaczonego 
symbolem 
– na obszarze sunkcjonalnym D: D Kp(KDZ)-1,  

g) dla terenuw insrastruktury technicznej oznaczo-
nych symbolami:  
– na obszarze sunkcjonalnym A: od A E-1 do 

A E-24, A W-1, A W-2, A G-1, A K-1, 
– na obszarze sunkcjonalnym „: „ E-1 , „ O-1, 

„ W-1, 
– na obszarze sunkcjonalnym C: od C E-1 do 

C E-7, C C-1, C G-1, C K-1, 
– na obszarze sunkcjonalnym D: od D E-1 do 

D E-4, D G-1, D G-2, D K-1, 
h) dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądo-

wych oznaczonych symbolami: 
– na obszarze sunkcjonalnym A: A Wp-1a, 

A Wp-1b, A Wp-1c, od A Wp-2 do A Wp-4, 
– na obszarze sunkcjonalnym „: od „ Wp-1 do 

„ Wp-3, 
– na obszarze sunkcjonalnym C: C Wp-1 

i C Wp-2, 
– na obszarze sunkcjonalnym D: od Wp-1 do 

D Wp-6 
2) w wysokości 30% dla pozostałych terenuw. 

§ 268 

Wykonanie uchwały powierza się „urmistrzowi Miasta 
i Gminy Chocianuw. 

§ 269 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewudztwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZZCC 
 RADC MIEJpKIEJ 

 KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 109) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Wojewudztwa Dolnośląskiego Nr 5 –  336  – Poz. 108 

Załącznik nr 2 do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 109) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA CHOCIANÓW 
 

Lista nieuwzględnioncch uwag 
 
Nie uwzględnia się uwag: 
  1) Zbiorowa uwaga mieszkańcuw ul. II Armii Wojska Polskiego i Osiedla Zwycięstwa w Chocia-

noie wniesiona pismem z dnia 17 sierpnia 2005 r. (data wpływu) w sprawie zmiany lokalizacji 
obejścia miasta drogami wojewudzkimi 328 i 331; 

  2) Alicji Jaszowskiej, zam. ul. „olka I Świdnickiego 7/7 do protokołu w trakcie dyskusji publicznej 
w dniu 12 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany lokalizacji obejścia miasta drogami wojewudzki-
mi 328 i 331; 

  3) ptanisława pzalczyka, zam. ul. Głogowska 22/6, 59-140 Chocianuw, wniesionych pismem 
z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany przeznaczenia części działki nr 1855, obręb Cho-
cianowiec z zabudowy przemysłowej na ogrody działkowe;  

  4) Eugeniusza Rostka, zam. ul. Wesoła 19a/8, 59-140 Chocianuw, wniesionych  pismem z dnia 
28 lipca 2005 r. (data wpływu) w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr 322/4, obręb Cho-
cianuw z zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy przemysłowej na zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną; 

  5) ptanisława pzklarza, zam. ul. Armii Krajowej 4/9, 59-140 Chocianuw, wniesionych  pismami 
z dnia 16 sierpnia 2005 r. oraz z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zmiany przeznaczenia 
działek nr 278 i 279, obręb Chocianuw z zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy 
przemysłowej na zabudowę mieszkaniową; 

  6) Janusza Zielonego, zam. ul. Głogowska 1, 59-140 Chocianuw, wniesionych  pismem  z dnia 
5 września 2005 r. (data wpływu) oraz w trakcie dyskusji publicznej w dniu 12 sierpnia 
2005 r. w sprawach: zmiany przeznaczenia części działki nr 287, obręb Chocianuw z zabudo-
wy usługowej z dopuszczeniem zabudowy przemysłowej na zabudowę mieszkaniową, przesu-
nięcia ulicy zbiorczej „ KDZ-2 poza teren ww. działki oraz przesunięcia granicy GZWP nr 315 
„Zbiornik Chocianuw-Gozdnica” poza teren ww. działki; 

  7) Urszuli i Janusza Ślipkuw, zam. ul. pzkolna 3, 59-140 Chocianuw, wniesionych pismem z dnia 
12  sierpnia  2005 r.  (data wpływu)  w  sprawach:  przesunięcia  poszerzenia  ulicy  lokalnej 
A KDę-2 (ul. Kolonialna) poza teren działki nr 43, obręb Chocianuw, likwidacji drogi we-
wnętrznej A KDW-2 na ww. działce i zapewnienia obsługi komunikacyjnej ww. działki z drogi 
transportu rolnego A KDWg-1; 

  8) Zbigniewa Michaliszyna, zam. ul. pportowa 2b/7, 59-140 Chocianuw, wniesionych pismem 
z dnia 17 sierpnia 2005 r. (data wpływu) w sprawach: likwidacji obejścia miasta drogami wo-
jewudzkimi 328 i 331, likwidacji drogi wewnętrznej A KDW-2 na działce nr 42, obręb Chocia-
nuw i zapewnienia obsługi komunikacyjnej ww. działki z drogi transportu rolnego A KDWg-1, 
oraz zmiany przeznaczenia działki nr 63/2, obręb Chocianuw z zieleni urządzonej na zabudowę 
usługową z dopuszczeniem zabudowy przemysłowej;  

  9) Czesława „uchańca, zam. ul. Wesoła 5b/1, 59-140 Chocianuw, wniesionych pismem z dnia 
2 września 2005 r. (data wpływu) w sprawie przeznaczenia działki nr 243, obręb Chocianuw 
na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

10) Zdzisława Mazura, zam. ul. „olka Świdnickiego 11/4, 59-140 Chocianuw, wniesionych pi-
smem z dnia 5 września 2005 r. (data wpływu) w sprawach: zmniejszenia minimalnej po-
wierzchni działek z 2000 m2 do 1000 m2 dla nowej zabudowy w rejonie ulic II Armii Wojska 
Polskiego i ul. Zacisze oraz zmiany lokalizacji obejścia miasta drogami wojewudzkimi 328 
i 331. 
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Załącznik nr r do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 109) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ 

ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego miasta Chocianuw 
inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: 
– sieci wodociągowe (projektowane) o łącznej długości ok.               6,3 km 
– sieci kanalizacji sanitarnej (projektowane) o łącznej długości ok.   6,7 km 
– ulice (projektowane) o łącznej długości ok.                                  7,4 km 
 
Na podstawie opracowanej prognozy skutkuw sinansowych uchwalenia planu przewiduje się, że: 
– szacunkowy koszt realizacji sieci wodociągowej wyniesie                   r79.000,- zł 
– szacunkowy koszt realizacji kanalizacji wyniesie                              1.976.000,- zł 
– szacunkowy koszt budowy drug wyniesie                                    11.100.000,- zł 
 
Łączna szacunkowa wartość tcch inwestccji wcniesie                       1r.r54.000,- zł. 
 
Wyszczegulnione koszty mogą ulec obniżeniu, ponieważ: 
– zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838) dopuszcza się moż-

liwośn, że inwestorzy przedsięwzięn niedrogowych związanych z budową lub przebudową drug 
publicznych zobowiązani będą do udziału w kosztach realizacji drug gminnych, 

– możliwe jest obniżenie cen realizacji drug oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w procedurze 
przetargowej na wykonanie tych inwestycji. 

 
Przewiduje się, że sinansowanie tych zadań odbywan się będzie ze środkuw Gminy, zgodnie 
z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju ęokalnego Gminy. 
Ponadto w zakresie części inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicz-
nych, ktury stanowi, że budowa lub przebudowa drug publicznych spowodowana inwestycją nie-
drogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegułowe warunki budowy lub przebu-
dowy drug określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Jabłonów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie 
nr XII/91/2003 z dnia 29 października 2003 r. Rada Miejska w Chocianowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w gra-
nicach określonych na rysunku planu stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Integralną częścią uchwały są załączniki do niniejszej 
uchwały: 
1) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący załącz-

nik nr 1, 
2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 

projektu planu stanowiące załącznik nr 2, 
3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwe-

stycji z zakresu insrastruktury technicznej, kture na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasad ich si-
nansowania stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3 

Na ustalenia planu składają się: 
1) Ustalenia dla całego obszaru objętego planem okre-

ślone w rozdziale II niniejszej uchwały,  
2) Ustalenia szczegułowe dla terenuw w liniach roz-

graniczających określone w rozdziale III niniejszej 
uchwały, 

3) Przepisy końcowe określone w rozdziale IV niniej-
szej uchwały.  

§ 4 

Celem planu jest:  
1) umożliwienie działalności rużnorodnych podmiotuw 

przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych kon-
sliktuw i optymalizacji korzyści wynikających ze 
wspulnych działań, 

2) stworzenie warunkuw właściwych prawu lokalne-
mu w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zapew-
niających możliwośn rozwoju przez zapis ustaleń 
sunkcjonalnych oraz regulacyjnych. 

§ 5 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikami, 

  2) przepisy szczegulne – aktualne w momencie 
wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne, 

  3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
częśn przeznaczenia terenu, ktura powinna 
dominowan na danym terenie, 

  4) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
częśn przeznaczenia terenu, ktura uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu, 

  5) tymczasowe przeznaczenie terenu – przezna-
czenie inne niż podstawowe, obowiązujące do 
czasu zagospodarowania terenu zgodnego 
z przeznaczeniem podstawowym, 

  6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na kturym dopuszcza się 
wznoszenie budynkuw oraz budowli naziem-
nych, niebędącymi liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi 
urządzeniami, 

  7) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
przeznaczenie podstawowego, 

  8) uciążliwośn – zjawisko lub stan utrudniający 
życie albo dokuczliwe dla otaczającego środo-
wiska, takie jak: hałas, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, 

  9) akcent sormalny – element kompozycji przycią-
gający uwagę obserwatora i w ten sposub 
podkreślający inny element kompozycji, 

10) dominanta – obiekt (np. budynek lub jego 
częśn), ktury koncentruje uwagę obserwatoruw 
w pewnym obszarze w większym stopniu niż 
akcent sormalny, zadaniem dominant jest uła-
twienie orientacji w terenie, pełnienie sunkcji ła-
two zapamiętywanych symboli, 

11) zabudowa przemysłowa – zabudowa służąca 
prowadzeniu działalności produkcyjnej, maga-
zynowej, składowej, rzemieślniczej, logistycz-
nej wraz z towarzyszącymi obiektami admini-
stracyjnymi, biurowymi, usługowymi i socjal-
nymi,  

12) usługi z zakresu: 
a) handlu detalicznego – działalnośn związana 

ze sprzedażą detaliczną towaruw z wyłą-
czeniem sprzedaży paliw do pojazduw me-
chanicznych, 

b) handlu hurtowego – działalnośn związana ze 
sprzedażą hurtową towaruw z wyłączeniem 
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sprzedaży paliw do pojazduw mechanicz-
nych, 

c) gastronomii – działalnośn restauracji, baruw, 
kawiarni herbaciarni, pubuw, winiarni, cu-
kierni, itp., 

d) obsługi ludności lub przedsiębiorstw – dzia-
łalnośn związana z obsługą nieruchomości, 
usługi projektowe, działalnośn prawnicza, 
notarialna, rachunkowośn, działalnośn zwią-
zana z pośrednictwem sinansowym, działal-
nośn w zakresie reklamy lub insormacji, 
drobne usługi, takie jak: sotograsia, poligra-
sia, gabinety kosmetyczne i sryzjerskie, pral-
nia, szewc, naprawa artykułuw przeznacze-
nia osobistego i użytku domowego, działal-
nośn biur i agencji turystycznych, insormacja 
turystyczna, działalnośn ośrodkuw i placu-
wek edukacyjnych, a także działalnośn sirm 
pocztowych i telekomunikacyjnych itp., 

e) administracji – działalnośn administracji pu-
blicznej i gospodarczej, 

s) kultury – działalnośn galerii i wystaw, klu-
buw muzycznych, literackich, czytelni, bi-
bliotek, domuw kultury, świetlic itp., 

g) zdrowia i opieki społecznej – działalnośn 
przychodni, gabinetuw lekarskich, aptek; 
żłobkuw itp., 

h) rzemiosła – działalnośn małych zakładuw 
produkcyjnych i naprawczych,  

i) turystyki – działalnośn hoteli, moteli, do-
muw wycieczkowych, schronisk młodzie-
żowych itp.,  

j) sportu i rekreacji – działalnośn ośrodkuw lub 
obiektuw sportowo-rekreacyjnych, takich 
jak: boiska, korty tenisowe, hale sportowe, 
ośrodki sportuw wodnych, ośrodki jeździec-
kie itp. 

2. Pojęcia niezdesiniowane należy rozumien zgodnie 
z przepisami szczegulnymi. 

§ 6 

1. Następujące oznaczenia grasiczne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o rużnym przezna-

czeniu lub rużnych zasadach zagospodarowania, 
3) symbole podstawowego przeznaczenia terenuw, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) granice stres ochrony konserwatorskiej: 

a) „„” ochrony konserwatorskiej, 
b) „K” ochrony krajobrazu kulturowego. 

2. Następujące oznaczenia grasiczne przedstawione na 
rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami 
planu i mają charakter insormacyjny: 
1) orientacyjne linie podziału wewnętrznego tere-

nuw o tym samym przeznaczeniu, 
2) zalecana lokalizacja budynkuw mieszkalnych 

jednorodzinnych, 
3) symbole określające obiekty o wartościach za-

bytkowych, 
4) symbole określające stanowiska archeologiczne, 
5) symbole określające grupy i szpalery drzew,  
6) granice terenu gurniczego ZG Polkowice-piero-

szowice, 

7) numery drug powiatowych, 
8) oznaczenia grasiczne w dziale – zasady obsługi 

w zakresie insrastruktury technicznej poza stre-
sami technicznymi od napowietrznych linii elek-
troenergetycznych. 

R o z d z i a ł  II 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 7 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala się: 
1) ukształtowania lub rewaloryzacji wymagają: 

a) ciągi zabudowy lokalizowane wzdłuż drug pu-
blicznych, 

b) kompozycje zieleni publicznej, 
2) ochrony wymagają obiekty o wartościach zabyt-

kowych oznaczone na rysunku planu, 
3) sormę i usytuowanie nowych budynkuw mieszkal-

nych oraz obiektuw i urządzeń towarzyszących na-
leży kształtowan w nawiązaniu do istniejącej zabu-
dowy regionalnej przy zastosowaniu tradycyjnych 
materiałuw wykończeniowych, 

4) należy zachowan zasadnicze elementy zagospoda-
rowania przestrzennego, tj. rozplanowanie drug, 
ulic, placuw, linie zabudowy i kompozycję wnętrz 
urbanistycznych, 

5) zakaz wprowadzania elementuw zagospodarowania 
terenu agresywnych lub obcych krajobrazowo, 
w tym szczegulnie obiektuw o wysokości przekra-
czającej wysokośn wyższego z budynkuw miesz-
kalnych zlokalizowanych na sąsiednich działkach, 

6) dopuszcza się realizację dominant jedynie na obiek-
tach kultu religijnego,  

7) dopuszcza się realizację akcentuw sormalnych je-
dynie na terenach zabudowy usługowej, 

8) szczegułowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i ogra-
niczenia w zagospodarowaniu terenuw służące 
ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego okre-
ślają przepisy zawarte w rozdziale III. 

§ 8 

W zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody usta-
la się: 
1) działalnośn zakładuw produkcyjnych i usługowych 

na terenach objętych planem nie może powodowan 
ponadnormatywnego obciążenia środowiska natu-
ralnego poza granicami działki, do kturej inwestor 
posiada tytuł prawny, 

2) zakaz realizacji przedsięwzięn towarzyszących za-
budowie mieszkaniowej, zaliczonych do przedsię-
wzięn mogących znacząco oddziaływan na środo-
wisko w rozumieniu przepisuw szczegulnych,  

3) istniejące zadrzewienia winny podlegan systema-
tycznej rekonstrukcji i rozbudowie – aleje i szpalery 
należy konserwowan odtwarzając i uzupełniając 
ubytki tymi samymi gatunkami drzew. 

§ 9 

1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytkuw oraz dubr kultury wspułczesnej ustala 
się stresy ochrony konserwatorskiej oznaczone na 
rysunku planu oraz przepisy wymienione w ust. 2, 
3, 4 i 5. 
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2. W granicach poszczegulnych stres obowiązują na-
stępujące wymogi konserwatorskie: 
1) W stresie „„” ochrony konserwatorskiej należy: 

a) zachowan i wyeksponowan elementy histo-
rycznego układu przestrzennego, tj. rozpla-
nowanie drug, ulic i placuw, linie zabudowy, 
kompozycje wnętrz urbanistycznych oraz 
kompozycję zieleni, 

b) obiekty o wartościach zabytkowych należy 
poddan restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
sunkcji do wartości obiektu, 

c) przy nowych inwestycjach oraz związanych 
z modernizacją, rozbudową, przebudową 
obiektuw istniejących wymaga się nawiąza-
nia gabarytami i sposobem kształtowania bry-
ły i użytymi materiałami do miejscowej trady-
cji architektonicznej, 

d) sormę nowych obiektuw należy dostosowan 
do skali, ukształtowania bryły i detalu istnie-
jącej wartościowej zabudowy, w tym sormy 
i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu 
posadowienia parteru, sormy i wysokości 
ogrodzenia, 

e) nowa zabudowa nie może dominowan nad 
zabudową historyczną, 

s) wszelka działalnośn inwestycyjna musi 
uwzględnian istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne, 

g) należy preserowan te inwestycje, kture sta-
nowią rozszerzenia lub uzupełnienie już istnie-
jących sorm zainwestowania terenu, przy za-
łożeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, że nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu, 

h) wprowadza się wymug uzyskania pozytywnej 
opinii właściwego wojewudzkiego konserwa-
tora zabytkuw dla wszelkich działań inwesty-
cyjnych: remontuw, przebuduw i moderniza-
cji oraz zmiany sunkcji obiektuw budowla-
nych, jak i wznoszenia nowych budynkuw 
oraz zmiany zagospodarowania terenu, 

2) w stresie „K” ochrony krajobrazu kulturowego 
należy: 
a) zachowan i wyeksponowan elementy histo-

rycznego układu przestrzennego i kompozycję 
zieleni, 

b) nowa zabudowa winna byn dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły przy zało-
żeniu harmonijnego wspułistnienia elementuw 
kompozycji historycznej i wspułczesnej oraz 
nawiązywan sormami i stosowanymi materia-
łami do lokalnej tradycji architektonicznej, 

c) wszelka działalnośn inwestycyjna musi 
uwzględnian istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne, 

d) należy preserowan te inwestycje, kture sta-
nowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istnie-
jących sorm zainwestowania terenu, przy za-
łożeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, że nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu, 

e) sormy inwestowania należy w maksymalnym 
stopniu ukierunkowan na ich harmonijne wpi-
sanie w otaczający krajobraz, 

s) należy utrzyman krajobraz przyrodniczy zwią-
zany przestrzennie z historycznym założeniem 
urbanistycznym, winno się uwolnin jego ob-
szar od elementuw dysharmonizujących, re-
kultywowan tereny zniszczone, a w przypad-
ku wprowadzania nowych elementuw winny 
one podnosin estetyczne wartości tych tere-
nuw i podkreślan ich związek przestrzenny 
z historycznym założeniem urbanistycznym, 

g) wszelkie działania inwestycyjne należy kon-
sultowan z właściwym wojewudzkim kon-
serwatorem zabytkuw. 

3. Na terenie zabytkowego stanowiska archeologicz-
nego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie obo-
wiązują następujące wymogi konserwatorskie: 
1) w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie za-

bytkowego stanowiska archeologicznego oraz 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy uzgod-
nin i uzyskan pozwolenie właściwego woje-
wudzkiego konserwatora zabytkuw w zakresie 
prac ziemnych i prowadzenia ratowniczych ba-
dań archeologicznych metodą wykopaliskową 
przed realizacją inwestycji, 

2) wyniki badań, o kturych mowa w pkt 1, decydu-
ją o możliwości kontynuowania inwestycji, ko-
nieczności zmiany technologii lub o zaniechaniu 
inwestycji. 

4. Na całym obszarze objętym planem ustala się:  
1) ochronę obiektuw o wartościach zabytkowych,  
2) ochroną, o kturej mowa w pkt 1, obejmuje się 

obiekty objęte gminną lub wojewudzką ewiden-
cją zabytkuw, 

3) ochrona, o kturej mowa w pkt 1, polega 
w szczegulności na zachowaniu podstawowych 
elementuw obiektuw, takich jak bryła budynku, 
sorma dachu, rozmieszczenie otworuw okien-
nych i drzwiowych, podziały stolarki, detale ar-
chitektoniczne, 

4) remonty, przebudowy, rozbudowy i zmiany 
sunkcji obiektuw, o kturych mowa w pkt 1, 
wymagają uzyskania pozytywnej opinii właści-
wego wojewudzkiego konserwatora zabytkuw. 

5. Na całym obszarze objętym planem inwestor zobo-
wiązany jest do pisemnego powiadomienia właści-
wych służb ochrony zabytkuw o terminie rozpoczę-
cia  i  zakończenia  prac  ziemnych  z co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wystą-
pienia zabytkuw i obiektuw archeologicznych wy-
magane jest podjęcie ratowniczych badań wykopa-
liskowych na koszt inwestora, za zezwoleniem wła-
ściwego wojewudzkiego konserwatora zabytkuw. 

§ 10 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych ustala się: 
1) na terenach drug publicznych w obrębie linii roz-

graniczających zakaz realizacji obiektuw budowla-
nych, z wyjątkiem urządzeń technicznych drug 
i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu – 
zatoki, parkingi, wiaty przystankowe itp., 

2) dopuszcza się lokalizację w granicach linii rozgrani-
czających drug i ulic elementuw małej architektury 
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i tymczasowych obiektuw handlowo-usługowych 
pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi, 

3) dopuszcza się lokalizację wzdłuż drogi powiatowej 
nr 1144 tablic reklamowych, przy spełnieniu wy-
moguw wymienionych w lit a–b: 
a) obowiązująca linia zabudowy poza terenem za-

budowy w odległości 20 m od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni, 

b) wysokośn nie może przekraczan 7 m, 
4) dla obiektuw objętych gminną lub wojewudzką 

ewidencją zabytkuw: 
a) zabrania się umieszczania na elewacjach budyn-

kuw tablic reklamowych niezwiązanych bezpo-
średnio z przeznaczeniem obiektu lub jego czę-
ści,  

b) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych 
i insormacyjnych instytucji oraz szylduw sklepuw 
i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miej-
scach związanych z witryną. 

§ 11 

W zakresie parametruw i wskaźnikuw kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o ile ustale-
nia szczegułowe dla terenuw w liniach rozgraniczają-
cych nie będą stanowin inaczej, ustala się. 
1) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 30%, 
b) co najmniej 60% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące 
mogą byn wyłącznie parterowe i winny mien 
sormę dachuw odpowiadającą sormie dachu bu-
dynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług, 

2) dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem RM:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 60%, 
b) co najmniej 30% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-

renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące 
mogą byn wyłącznie parterowe i winny mien 
sormę dachuw odpowiadającą sormie dachu bu-
dynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikiem – 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie, 

3) dla terenuw zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem RM/MN:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn: 
– dla zabudowy zagrodowej – 60%, 
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 30%, 
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna powin-

na zajmowan co najmniej: 
– dla zabudowy zagrodowej – 30% powierzch-

ni działki, 
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 60% powierzchni działki, 
c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 

może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze oraz wolno stojące garaże 
i lokale użytkowe mogą byn wyłącznie partero-
we i winny mien sormę dachuw odpowiadającą 
sormie dachu budynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług, 

4) dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 70%,  
b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego,  

c) liczba kondygnacji nie może przekraczan dwuch, 
w tym użytkowe poddasze, 

d) wysokośn budynkuw z wyjątkiem obiektuw sa-
kralnych, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego gzymsu nie może przekraczan 6 m, 
a mierzona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu nie może przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźni-
kiem – 1 stanowisko na 40 m2 p. u., 
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5) dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U/MN: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 70%,  
b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego,  

c) liczba kondygnacji nie może przekraczan dwuch, 
w tym użytkowe poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czan 6 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług, 

6) dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
obiektuw produkcyjnych, składuw i magazynuw 
U/P: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 70%,  
b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego,  

c) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

d) dopuszczalne sormy dachuw – dwuspadowe lub 
wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 
od 30°–45°, 

e) w przypadku lokalizacji obiektuw handlowych 
powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyn 
2000 m2, 

s) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźni-
kami: 1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług oraz 
0,8 stanowiska na 1 miejsce pracy,  

7) dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem Up: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 20%, 
b) co najmniej 25% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji nie może przekraczan dwuch, 
w tym użytkowe poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czan 6 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną  lub  materiałem  dachuwkopodob-
nym,  

s) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym. 

§ 12 

W zakresie szczegułowych zasad i warunkuw scalania 
i podziału nieruchomości, o ile ustalenia szczegułowe 
dla terenuw w liniach rozgraniczających nie będą sta-
nowin inaczej, ustala się: 
1) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

1500 m2, 
b) w istniejącej, zwartej zabudowie wiejskiej do-

puszcza się działki o powierzchni nie mniejszej 
niż 1000 m2, 

c) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 

d) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m 
z wyjątkiem działek przyległych do placu stano-
wiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-
jezdnego, 

e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°,  

2) dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem RM:  
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

3000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°,  

e) możliwośn dokonywania wturnego podziału dzia-
łek przy zachowaniu minimalnej powierzchni 
działek i szerokości srontu określonych w lit. a 
i lit. c, 

3) dla terenuw zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem RM/MN:  
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż: 

– dla zabudowy zagrodowej – 3000 m2, 
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

1500 m2, 
b) w istniejącej, zwartej zabudowie wiejskiej dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do-
puszcza się działki o powierzchni nie mniejszej 
niż 1000 m2, 

c) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 

d) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m 
z wyjątkiem działek przyległych do placu stano-
wiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-
jezdnego, 

e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°, 

s) możliwośn dokonywania wturnego podziału dzia-
łek przy zachowaniu minimalnej powierzchni 
działek i szerokości srontu określonych w lit. a 
i lit. d, 

4) dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

200 m2, 
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b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°. 

5) dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem U/MN: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2,  
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m,  
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°, 

6) dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
obiektuw produkcyjnych, składuw i magazynuw 
oznaczonych na rysunku planu symbolem U/P: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°. 

7) dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem Up: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°. 

§ 13 

W zakresie szczegulnych warunkuw zagospodarowa-
nia terenuw i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy, o ile ustalenia szczegułowe dla te-
renuw w liniach rozgraniczających nie będą stanowin 
inaczej, ustala się: 
1) na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku 

planu symbolem R wprowadza się zakaz lokalizacji 
zabudowy z zastrzeżeniem lit. a i b, 
a) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej 

z produkcją rolniczą z wyjątkiem budynkuw 
mieszkalnych, 

b) dopuszcza się sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia, 

2) na terenach lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolem Zę wprowadza się zakaz lokalizacji za-
budowy z zastrzeżeniem lit. a i b, 
a) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej 

z produkcją leśną z wyjątkiem budynkuw miesz-
kalnych, 

b) dopuszcza się sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia, 

3) na terenach zieleni urządzonej oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem ZP wprowadza się zakaz lo-

kalizacji zabudowy z wyjątkiem sieci insrastruktury 
technicznej oraz związanych z nimi urządzeń, 

4) na terenach przyległych do brzeguw rzeki pzprota-
wy wymug pozostawienia wzdłuż gurnych krawę-
dzi skarp brzeguw cieku pasa terenu o szerokości 
min. 5 m wolnego od wszelkiej zabudowy, 

5) wzdłuż drug śrudpolnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDWg zakaz sytuowania ogrodzeń 
w odległości mniejszej niż 5 m od osi drogi, 

6) wyznacza się stresę techniczną dla istniejących na 
obszarze objętym planem napowietrznych linii elek-
troenergetycznych pN w odległości po 5 m od osi 
linii, w obrębie kturej obowiązuje zakaz lokalizacji 
budynkuw mieszkalnych, 

7) ustalenie, o kturym mowa w pkt 6, traci moc 
w przypadku skablowania ww. linii. 

§ 14 

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemuw komunikacji i insrastruktury tech-
nicznej ustala się: 
1) na obszarze zabudowanym linie rozgraniczające 

ulice oznaczone na rysunku planu są ruwnocze-
śnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia 
technicznego, 

2) w liniach rozgraniczających ulic należy zacho-
wan ruwnież rezerwę dla realizacji urządzeń te-
lekomunikacyjnych, 

3) dopuszczalne są odstępstwa od zasady, o kturej 
mowa w pkt 1, przy zachowaniu ustaleń zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenuw określo-
nych  w rozdziale III, 

4) dopuszcza się możliwośn realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestoruw, 

5) realizacja obsługującego układu komunikacyjne-
go powinna obejmowan kompleksową realizację 
uzbrojenia technicznego w tym modernizację 
i budowę nowych sieci, 

6) przebudowę sieci uzbrojenia technicznego koli-
dujących z planowaną zabudową. 

2. Ustala się następujące zasady w zakresie budowy, 
przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla te-
renuw objętych planem: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu grupowe-
go z terenu gminy Przemkuw, 

b) dopuszcza się dodatkowo zaopatrzenie 
w wodę z własnych ujęn na terenach prze-
znaczonych w planie na zabudowę usługową 
z dopuszczeniem obiektuw produkcyjnych, 
składuw i magazynuw, przy lokalizowaniu 
tam sunkcji wodochłonnych,  

c) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej na 
tereny planowanej zabudowy, poprzez reali-
zację sieci rozdzielczej w układach pierście-
niowych, zapewniających ciągłośn dostawy 
wody  do  odbiorcuw  oraz  zabezpieczenie  
ppoż., 

d) wymianę odcinkuw sieci wodociągowej, ktu-
re ze względu na zbyt małe przekroje lub zły 
stan techniczny nie pozwalają na dostawę 
wody w odpowiedniej ilości i odpowiednim 
ciśnieniu na tereny planowanej zabudowy, 



Dziennik Urzędowy 
Wojewudztwa Dolnośląskiego Nr 5 –  344  – Poz. 109 

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
ściekuw komunalnych i przemysłowych: 
a) odprowadzenie ściekuw komunalnych i prze-

mysłowych do planowanego komunalnego 
systemu kanalizacji sanitarnej,  

b) odprowadzenie ściekuw systemem grawita-
cyjno-tłocznym do planowanej zbiorczej prze-
pompowni ściekuw sanitarnych zlokalizowa-
nej w obrębie wsi Parchuw,  

c) przetłoczenie ściekuw z przepompowni, 
o kturej mowa w lit. b, do oczyszczalni ście-
kuw zlokalizowanej w Chocianowie,  

d) modernizację i rozbudowę oczyszczalni, 
o kturej mowa w lit. c, do wielkości gwaran-
tującej przyjęcie zwiększonej ilości ściekuw 
sanitarnych,  

e) wyposażenie w sien kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszaruw zainwestowania, 

s) budowę głuwnej przepompowni ściekuw sa-
nitarnych zlokalizowanej na terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem K-1, 

g) budowę lokalnej przepompowni ściekuw sani-
tarnych zlokalizowanej na terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem R-11 z do-
puszczeniem zmiany jej usytuowania według 
lokalnych i technicznych uwarunkowań, 

h) dopuszcza się budowę dodatkowych lokal-
nych przepompowni ściekuw sanitarnych, 
stosownie do potrzeb zlokalizowanych na te-
renach własnych inwestoruw, 

i) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sa-
nitarnej dopuszcza się budowę zbiornikuw 
bezodpływowych lub zastosowanie innych 
systemuw odprowadzania ściekuw zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami 
szczegulnymi oraz warunkami lokalnymi,  

j) na terenach skanalizowanych zakaz lokalizacji 
zbiornikuw bezodpływowych na nieczystości 
płynne,  

3) w zakresie odprowadzania wud opadowych: 
a) budowę systemuw odprowadzania wud opa-

dowych, 
b) odprowadzenie wud opadowych do rzeki 

pzprotawy oraz rowuw melioracyjnych znaj-
dujących się w obrębie obszaru objętego pla-
nem, na warunkach określonych przez admi-
nistratora ciekuw, 

c) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 
zatrzymaniu wud w obrębie posesji w postaci 
studni chłonnych lub systemuw rozsączają-
cych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich 
użytkowania, 

d) usunięcie z wud opadowych substancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one 
wartości określone w przepisach szczegul-
nych, przed ich wprowadzeniem do kanaliza-
cji deszczowej lub do odbiornika na terenie 
własnym inwestora,  

e) utwardzenie i skanalizowanie terenuw, na 
kturych może dojśn do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o kturych mowa w lit. d, 

s) dopuszcza się zarurowanie otwartych rowuw 
melioracyjnych, kolidujących z planowanym 
zainwestowaniem, na warunkach określo-
nych przez administratora rowuw,  

g) modernizację rowuw będących odbiornikami 
wud opadowych, 

h) obowiązek pozostawienia pasa terenu o sze-
rokości min. 3 m wolnego od zabudowy, 
wzdłuż gurnych krawędzi skarp brzeguw cie-
kuw, umożliwiającego prowadzenie prac kon-
serwacyjnych, 

i) prowadzenie prac związanych z regulacją 
wud (odbudowa i modernizacja) i utrzyma-
niem ciekuw (eksploatacja, konserwacja 
i remont) oraz obiektuw i urządzeń wodnych 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepi-
sami szczegulnymi, 

j) zakaz lokalizacji urządzeń i sieci insrastruktury 
technicznej w odległości mniejszej niż 3 m od 
gurnych krawędzi skarp brzeguw ciekuw, 

k) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
urządzeń melioracji szczegułowych wymug 
sporządzenia dokumentacji technicznej zawie-
rającej sposub odbudowy tych sieci,  

l) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących 
z urządzeniami melioracyjnymi z administrato-
rem tych urządzeń, 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) możliwośn dostawy gazu z istniejącej na te-

renie gminy Chocianuw sieci gazowej, po 
spełnieniu technicznych i ekonomicznych wa-
runkuw przyłączenia, 

b) budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego 
ciśnienia, 

c) wykorzystanie gazu do celuw: bytowo-
gospodarczych, grzewczych i usługowych, 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) zasilanie terenuw objętych planem z istnieją-

cego GPZ–Chocianuw, 
b) rozbudowę istniejącej wieżowej stacji trans-

sormatorowej, zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem E-1, 
do zapotrzebowania mocy wynikającego 
z planowanego zagospodarowania, 

c) budowę dodatkowych stacji transsormatoro-
wych stosownie do potrzeb, usytuowanych 
na terenie własnym inwestora w ilości 
i w rejonach lokalizacji określonych przez za-
rządzającego siecią, 

d) budowę i rozbudowę istniejącej sieci elektro-
energetycznej w sormie linii napowietrznych, 
kablowych lub napowietrzno-kablowych, 

e) wymug przystosowania odcinkuw napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych śred-
niego napięcia, w zakresie wysokości zawie-
szenia przewoduw i stopnia obostrzenia linii, 
do nowego ustalonego w planie, przeznacze-
nia terenu pod linią,  

s) dopuszcza się skablowanie linii napowietrz-
nych średniego napięcia, kolidujących z pla-
nowanym zainwestowaniem,  

6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 
a) realizację lokalnych źrudeł ciepła na paliwo 

gazowe lub płynne oraz wykorzystanie ener-
gii elektrycznej i odnawialnych źrudeł energii 
do celuw grzewczych, 

b) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń, 
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c) likwidację lub modernizację istniejących ko-
tłowni na paliwo stałe, poprzez zmianę czyn-
nika grzewczego oraz stosowanie urządzeń, 
o kturych mowa w lit. b,  

7) w zakresie telekomunikacji: 
a) lokalizowanie sieci telekomunikacji we 

wspulnych kanałach zbiorczych w porozu-
mieniu ze wszystkimi operatorami sieci, 

b) dopuszcza się lokalizację telekomunikacyj-
nych urządzeń przekaźnikowych – konstrukcji 
wieżowych wraz z kontenerowym urządze-
niem stacji bazowej, na terenach oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem R przy 
spełnieniu wymoguw:  
– powierzchnia działki lub terenu przezna-

czonego pod zabudowę nie może przekra-
czan 100 m2, 

– realizacja drug dojazdowych oraz niezbęd-
nej insrastruktury technicznej staraniem 
i na koszt inwestora, 

– odległośn od budynkuw lub budowli prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi oraz wy-
znaczonych w planie terenuw, na kturych 
mogą powstan takie budynki lub budowle, 
nie może byn mniejsza niż 100 m, 

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpaduw 
obowiązują zasady określone w odrębnych prze-
pisach szczegulnych i gminnych. 

§ 15 

W zakresie granic i sposobuw zagospodarowania tere-
nuw lub obiektuw podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisuw, w tym terenuw 
gurniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziemnych ustala 
się: 
1) określa się granice terenu gurniczego ZG Polkowi-

ce-pieroszowice, oznaczone na rysunku planu, 
w obrębie kturych obowiązują przepisy szczegulne, 

2) tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone 
na podstawie odrębnych przepisuw, w tym tereny 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi lub zagro-
żone osuwaniem mas ziemnych nie występują na 
obszarze objętym planem. 

§ 16 

Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania terenuw. 
Do czasu zagospodarowania terenu na przeznaczenie 
ustalone w planie, obowiązuje przeznaczenie dotych-
czasowe. 

R o z d z i a ł  III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczająccch 

§ 17 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-1 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-
czalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii roz-
graniczającej ulicy dojazdowej KDD-1. 

§ 18 

1. Dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od RM-1 do RM-3 ustala 
się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa, 
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy lokalnej 
KDę-1b, 

b) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pieszo-
jezdnych: od KDWp-2 do KDWp-4 i KDWp-6. 

§ 19 

1. Dla terenuw zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
RM/MN-1 do RM/MN-4 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe:   

a) zabudowa zagrodowa, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) uzupełniające: 
a) usługi z zakresu: handlu detalicznego i hur-

towego, rzemiosła, gastronomii, turystyki, 
obsługi ludności lub przedsiębiorstw, w loka-
lach użytkowych lub w adaptowanych na ce-
le usługowe budynkach gospodarczych, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych 
KDę-1a, KDę-1b i KDę-2b, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
KDD-1, 

c) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pieszo-
jezdnych: KDWp-2, KDWp-5 i KDWp-6, 

d) od 8,8 m do 14,7 m od linii rozgraniczają-
cych terenu zieleni urządzonej ZP-1 – zgodnie 
z rysunkiem planu. 

§ 20 

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem U-1 ustala się przeznacze-
nie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

kultury, oświaty, zdrowia i opieki społecznej,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 
a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 

KDę-1a, 
b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 

KDD-1, 
c) 5 m od gurnej krawędzi skarpy brzegu cieku 

Wp-2. 
§ 21 

1. Dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku 
planu symbolami U/MN-1 i U/MN-2 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa zakresu: 

handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła, ga-
stronomii, turystyki, obsługi ludności lub przed-
siębiorstw i inne, 

2) uzupełniające: 
a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabu-

dowy mieszkaniowej, 
b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-

we, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, nieprzekra-

czalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii 
rozgraniczających ulic lokalnych KDę-1a, KDę-1b 
i KDę-3. 

§ 22 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem U/P-1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zabudowa usługowa, 
b) zabudowa przemysłowa, 

2) uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

parkingi, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturych mowa w ust. 1, nieprzekra-

czalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii 
rozgraniczających ulic lokalnych KDę-1b i KDę-3. 

§ 23 

1. Dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami Up-1 i Up-2 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji,  
2) uzupełniające: 

a) obiekty kubaturowe związane z przeznacze-
niem terenu,  

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingowe, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
KDę-1b, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
KDD-1, 

c) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pieszo-
jezdnych KDWp-4 i KDWp-5, 

d) 5 m od gurnej krawędzi skarpy brzegu cieku 
Wp-2. 

§ 24 

1. Dla terenu urządzeń komunikacji oznaczonego na 
rysunku planu symbolem Kp-1 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – przystanek autobusowy, 
2) uzupełniające: 

a) obiekty małej architektury i tymczasowe 
obiekty handlowo-usługowe, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

§ 25 

1. Dla terenuw zieleni urządzonej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami ZP-1 i ZP-2 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – skwery, zieleńce, 
2) uzupełniające: 

a) mała architektura, 
b) urządzenia rekreacji bez obiektuw kubaturo-

wych, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 26 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od R-1 do R-12 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 27 

1. Dla terenuw lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od Zę-1 do Zę-7 ustala się przeznacze-
nie: 
1) podstawowe – lasy i zalesienia,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 28 

Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami Wp-1 
i Wp 2 ustala się przeznaczenie na ciek melioracji pod-
stawowych – rzeka pzprotawa. 

§ 29 

Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od Wp-3 do 
Wp-6 ustala się przeznaczenie na rowy. 

§ 30 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem E-1 ustala się przeznaczenie 
na urządzenia z elektroenergetyki – stacja transsorma-
torowa. 

§ 31 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem K-1 ustala się przeznaczenie 
na urządzenia kanalizacji – głuwna przepompownia 
ściekuw. 
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§ 32 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDę-1a ustala się przeznaczenie na ulicę lokal-
ną – droga powiatowa nr 1139. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu od 12 m do 15 m, 
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 33 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDę-1b ustala się przeznaczenie na drogę kl. ę 
– droga powiatowa nr 1139. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 15 m, 
2) szerokośn jezdni 5,5 m. 

§ 34 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDę-2a ustala się przeznaczenie na drogę kl. ę 
– droga powiatowa nr 1144. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 15 m, 
2) szerokośn jezdni 5,5 m. 

§ 35 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDę-2b ustala się przeznaczenie na ulicę lokal-
ną – droga powiatowa nr 1144. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 12 m 

do 15 m – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 36 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDę-3 ustala się przeznaczenie na ulicę lokalną 
– droga powiatowa nr 1147. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 12 m 

do 15 m – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 37 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDD-1 ustala się przeznaczenie na ulicę dojaz-
dową. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m, 
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 38 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od KDWp-1 do KDWp-6 ustala się przeznacze-
nie na ciągi pieszo-jezdne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 39 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDWg-1 ustala się przeznaczenie na drogę 
śrudpolną transportu rolnego. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

R o z d z i a ł  IV 

Przepisc końcowe 

§ 40 

Ustala się stawkę procentową, o kturej mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) w wysokości 0% dla: 

a) terenuw drug publicznych oznaczonych symbo-
lami: KDę-1a, KDę-1b, KDę-2a, KDę-2b, KDę-3 
i KDD-1,  

b) terenu urządzeń komunikacji oznaczonego sym-
bolem Kp-1, 

c) terenu zabudowy usługowej oznaczonego sym-
bolem U-1, 

d) terenuw sportu i rekreacji oznaczonych symbo-
lami Up-1 i Up-2,  

e) terenuw zieleni urządzonej oznaczonych symbo-
lami ZP-1 i ZP-2,  

s) terenuw insrastruktury technicznej oznaczonych 
symbolami E-1 i K-1, 

g) terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych symbolami od Wp-1 do Wp-6, 

2) w wysokości 30% dla pozostałych terenuw. 

§ 41 

Wykonanie uchwały powierza się „urmistrzowi Miasta 
i Gminy Chocianuw. 

§ 42 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewudztwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZZCC 
 RADC MIEJpKIEJ 

 KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 109) 
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Załącznik nr 2 do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 109) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WSI JABŁONÓW 
 

Lista nieuwzględnioncch uwag 
 
 

Nie wniesiono uwag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr r do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 109) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ 

ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego wsi Jabłonuw in-
westycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: 
– sieci wodociągowe (projektowane) o łącznej długości ok.               0,1 km 
– sieci kanalizacji sanitarnej (projektowane) o łącznej długości ok.   0,1 km 
– ulice dojazdowe (projektowane) o łącznej długości ok.                 0,16 km 
 
Na podstawie opracowanej prognozy skutkuw sinansowych uchwalenia planu przewiduje się, że: 
– szacunkowy koszt realizacji sieci wodociągowej wyniesie                  6.000,- zł 
– szacunkowy koszt realizacji kanalizacji wyniesie                              29.000,- zł 
– szacunkowy koszt budowy drug wyniesie                                    160.000,- zł 
 
Łączna szacunkowa wartość tcch inwestccji wcniesie                       194.000,- zł. 
 
Wyszczegulnione koszty mogą ulec obniżeniu, ponieważ: 
– zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838) dopuszcza się moż-

liwośn, że inwestorzy przedsięwzięn niedrogowych związanych z budową lub przebudową drug 
publicznych zobowiązani będą do udziału w kosztach realizacji drug gminnych, 

– możliwe jest obniżenie cen realizacji drug oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w procedurze 
przetargowej na wykonanie tych inwestycji. 

 
Przewiduje się, że sinansowanie tych zadań odbywan się będzie ze środkuw Gminy, zgodnie 
z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju ęokalnego Gminy. 
Ponadto w zakresie części inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicz-
nych, ktury stanowi, że budowa lub przebudowa drug publicznych spowodowana inwestycją nie-
drogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegułowe warunki budowy lub przebu-
dowy drug określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Michałów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie 
nr XII/91/2003 z dnia 29 października 2003 r. Rada Miejska w Chocianowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w gra-
nicach określonych na rysunku planu stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Integralną częścią uchwały są załączniki do niniejszej 
uchwały: 
1) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący załącz-

nik nr 1, 
2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 

projektu planu stanowiące załącznik nr 2, 
3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwe-

stycji z zakresu insrastruktury technicznej, kture na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasad ich si-
nansowania stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3 

1. Na ustalenia planu składają się: 
1) Ustalenia dla całego terenu określone w rozdzia-

le II niniejszej uchwały,  
2) Ustalenia szczegułowe dla terenuw w liniach 

rozgraniczających określone w rozdziale III ni-
niejszej uchwały, 

3) Przepisy końcowe określone w rozdziale IV ni-
niejszej uchwały.  

§ 4 

Celem planu jest:  
1) umożliwienie działalności rużnorodnych podmiotuw 

przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych kon-
sliktuw i optymalizacji korzyści wynikających ze 
wspulnych działań, 

2) stworzenie warunkuw właściwych prawu lokalne-
mu w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zapew-
niających możliwośn rozwoju przez zapis ustaleń 
sunkcjonalnych oraz regulacyjnych. 

§ 5 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikami, 

  2) przepisy szczegulne – aktualne w momencie 
wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne, 

  3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
częśn przeznaczenia terenu, ktura powinna 
dominowan na danym terenie, 

  4) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
częśn przeznaczenia terenu, ktura uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu, 

  5) tymczasowe przeznaczenie terenu – przezna-
czenie inne niż podstawowe, obowiązujące do 
czasu zagospodarowania terenu zgodnego 
z przeznaczeniem podstawowym;  

  6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na kturym dopuszcza się 
wznoszenie budynkuw oraz budowli naziem-
nych, niebędącymi liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi 
urządzeniami, 

  7) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
przeznaczenie podstawowego, 

  8) uciążliwośn – zjawisko lub stan utrudniający 
życie albo dokuczliwe dla otaczającego środo-
wiska, takie jak: hałas, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, 

  9) akcent sormalny – element kompozycji przycią-
gający uwagę obserwatora i w ten sposub 
podkreślający inny element kompozycji, 

10) dominanta – obiekt (np. budynek lub jego 
częśn), ktury koncentruje uwagę obserwatoruw 
w pewnym obszarze w większym stopniu niż 
akcent sormalny, zadaniem dominant jest uła-
twienie orientacji w terenie, pełnienie sunkcji ła-
two zapamiętywanych symboli, 

11) usługi z zakresu: 
a) handlu detalicznego – działalnośn związana 

ze sprzedażą detaliczną towaruw z wyłą-
czeniem sprzedaży paliw do pojazduw me-
chanicznych, 

b) handlu hurtowego – działalnośn związana ze 
sprzedażą hurtową towaruw z wyłączeniem 
sprzedaży paliw do pojazduw mechanicz-
nych, 

c) gastronomii – działalnośn restauracji, baruw, 
kawiarni, herbaciarni, pubuw, winiarni, cu-
kierni itp., 
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d) obsługi ludności lub przedsiębiorstw – dzia-
łalnośn związana z obsługą nieruchomości, 
usługi projektowe, działalnośn prawnicza, 
notarialna, rachunkowośn, działalnośn zwią-
zana z pośrednictwem sinansowym, działal-
nośn w zakresie reklamy lub insormacji, 
drobne usługi, takie jak: sotograsia, poligra-
sia, gabinety kosmetyczne i sryzjerskie, pral-
nia, szewc, naprawa artykułuw przeznacze-
nia osobistego i użytku domowego, działal-
nośn biur i agencji turystycznych, insormacja 
turystyczna, działalnośn ośrodkuw i placu-
wek edukacyjnych, a także działalnośn sirm 
pocztowych i telekomunikacyjnych itp., 

e) administracji – działalnośn administracji pu-
blicznej i gospodarczej, 

s) kultury – działalnośn galerii i wystaw, klu-
buw muzycznych, literackich, czytelni, bi-
bliotek, domuw kultury, świetlic itp., 

g) kultu religijnego – działalnośn kościołuw 
i związkuw wyznaniowych, 

h) zdrowia i opieki społecznej – działalnośn 
przychodni, gabinetuw lekarskich, aptek; 
żłobkuw itp., 

i) oświaty – działalnośn przedszkoli i szkuł 
podstawowych, 

j) rzemiosła – działalnośn małych zakładuw 
produkcyjnych i naprawczych,  

k) turystyki – działalnośn hoteli, moteli, do-
muw wycieczkowych, schronisk młodzie-
żowych itp.,  

l) sportu i rekreacji – działalnośn ośrodkuw lub 
obiektuw sportowo-rekreacyjnych, takich 
jak: boiska, korty tenisowe, hale sportowe, 
ośrodki sportuw wodnych, ośrodki jeździec-
kie itp. 

2. Pojęcia niezdesiniowane należy rozumien zgodnie 
z przepisami szczegulnymi. 

§ 6 

1. Następujące oznaczenia grasiczne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o rużnym przezna-

czeniu lub rużnych zasadach zagospodarowania, 
3) symbole podstawowego przeznaczenia terenuw, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) granice stres ochrony konserwatorskiej: 

a) „„” ochrony konserwatorskiej, 
b) „K” ochrony krajobrazu kulturowego, 
c) „OW” obserwacji archeologicznej. 

2. Następujące oznaczenia grasiczne przedstawione na 
rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami 
planu i mają charakter insormacyjny: 
1) orientacyjne linie podziału wewnętrznego tere-

nuw o tym samym przeznaczeniu, 
2) zalecana lokalizacja budynkuw mieszkalnych 

jednorodzinnych, 
3) numer drogi powiatowej, 
4) obiekty o wartościach zabytkowych, 
5) symbole określające stanowiska archeologiczne, 
6) granica obszaru chronionego krajobrazu „Dolina 

Czarnej Wody”, 

7) oznaczenia grasiczne w dziale – zasady obsługi 
w zakresie insrastruktury technicznej poza stre-
sami technicznymi od napowietrznych linii elek-
troenergetycznych. 

R o z d z i a ł  II 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 7 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala się: 
1) ukształtowania lub rewaloryzacji wymagają: 

a) ciągi zabudowy lokalizowane wzdłuż drug pu-
blicznych, 

b) kompozycje zieleni publicznej, 
2) ochrony wymagają obiekty o wartościach zabyt-

kowych oznaczone na rysunku planu, 
3) sormę i usytuowanie nowych budynkuw mieszkal-

nych oraz obiektuw i urządzeń towarzyszących na-
leży kształtowan w nawiązaniu do istniejącej zabu-
dowy regionalnej przy zastosowaniu tradycyjnych 
materiałuw wykończeniowych, 

4) należy zachowan zasadnicze elementy zagospoda-
rowania przestrzennego, tj. rozplanowanie drug, 
ulic, placuw, linie zabudowy i kompozycję wnętrz 
urbanistycznych, 

5) zakaz wprowadzania elementuw zagospodarowania 
terenu agresywnych lub obcych krajobrazowo, 
w tym szczegulnie obiektuw o wysokości przekra-
czającej wysokośn wyższego z budynkuw miesz-
kalnych zlokalizowanych na sąsiednich działkach, 

6) dopuszcza się realizację dominant jedynie na obiek-
tach kultu religijnego, 

7) dopuszcza się realizację akcentuw sormalnych je-
dynie na terenach zabudowy usługowej, 

8) szczegułowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i ogra-
niczenia w zagospodarowaniu terenuw służące 
ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego okre-
ślają przepisy zawarte w rozdziale III. 

§ 8 

W zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody usta-
la się: 
1) działalnośn zakładuw produkcyjnych i usługowych 

na terenach objętych planem nie może powodowan 
ponadnormatywnego obciążenia środowiska natu-
ralnego poza granicami działki, do kturej inwestor 
posiada tytuł prawny, 

2) zakaz realizacji przedsięwzięn towarzyszących za-
budowie mieszkaniowej, zaliczonych do przedsię-
wzięn mogących znacząco oddziaływan na środo-
wisko w rozumieniu przepisuw szczegulnych,  

3) określa się granice obszaru chronionego krajobrazu 
„Dolina Czarnej Wody” oznaczone na rysunku pla-
nu, w obrębie kturych obowiązują zakazy właściwe 
dla danego obszaru chronionego krajobrazu, 

4) ze względu na położenie wsi na obszarze chronio-
nego krajobrazu obowiązuje wymug zachowania 
naturalnego ukształtowania terenu – lokalne niwe-
lacje nie mogą przekraczan rużnicy 0,5 m w sto-
sunku do naturalnego poziomu terenu, 

5) istniejące zadrzewienia winny podlegan systema-
tycznej rekonstrukcji i rozbudowie – aleje i szpalery 
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należy konserwowan odtwarzając i uzupełniając 
ubytki tymi samymi gatunkami drzew, 

6) ze względu na położenie całego obszaru objętego 
planem w obrębie GZWP nr 316 „pubzbiornik ęu-
bin” obowiązuje w stresie zasilania głuwnego zbior-
nika wud podziemnych zakaz lokalizacji składowisk 
odpaduw niebezpiecznych, obojętnych i innych niż 
obojętne i niebezpieczne. 

§ 9 

1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytkuw oraz dubr kultury wspułczesnej ustala 
się stresy ochrony konserwatorskiej, oznaczone na 
rysunku planu oraz przepisy wymienione w ust. 2, 
3, 4 i 5. 

2. W granicach poszczegulnych stres obowiązują na-
stępujące wymogi konserwatorskie: 
1) W stresie „„” ochrony konserwatorskiej należy: 

a) zachowan i wyeksponowan elementy histo-
rycznego układu przestrzennego, tj. rozpla-
nowanie drug, ulic i placuw, linie zabudowy, 
kompozycje wnętrz urbanistycznych oraz 
kompozycję zieleni, 

b) obiekty o wartościach zabytkowych należy 
poddan restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
sunkcji do wartości obiektu, 

c) przy nowych inwestycjach oraz związanych 
z modernizacją, rozbudową, przebudową 
obiektuw istniejących wymaga się nawiąza-
nia gabarytami i sposobem kształtowania bry-
ły i użytymi materiałami do miejscowej trady-
cji architektonicznej, 

d) sormę nowych obiektuw należy dostosowan 
do skali, ukształtowania bryły i detalu istnie-
jącej wartościowej zabudowy, w tym sormy 
i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu 
posadowienia parteru, sormy i wysokości 
ogrodzenia, 

e) nowa zabudowa nie może dominowan nad 
zabudową historyczną, 

s) wszelka działalnośn inwestycyjna musi 
uwzględnian istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne, 

g) należy preserowan te inwestycje, kture sta-
nowią rozszerzenia lub uzupełnienie już istnie-
jących sorm zainwestowania terenu, przy za-
łożeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, że nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu, 

h) wprowadza się wymug uzyskania pozytywnej 
opinii właściwego wojewudzkiego konserwa-
tora zabytkuw dla wszelkich działań inwesty-
cyjnych: remontuw, przebuduw i moderniza-
cji oraz zmiany sunkcji obiektuw budowla-
nych, jak i wznoszenia nowych budynkuw 
oraz zmiany zagospodarowania terenu. 

2) w stresie „K” ochrony krajobrazu kulturowego 
należy: 
a) zachowan i wyeksponowan elementy histo-

rycznego układu przestrzennego i kompozycję 
zieleni, 

b) nowa zabudowa winna byn dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-

kresie rozplanowania, skali i bryły przy zało-
żeniu harmonijnego wspułistnienia elementuw 
kompozycji historycznej i wspułczesnej oraz 
nawiązywan sormami i stosowanymi materia-
łami do lokalnej tradycji architektonicznej, 

c) wszelka działalnośn inwestycyjna musi 
uwzględnian istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne, 

d) należy preserowan te inwestycje, kture sta-
nowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istnie-
jących sorm zainwestowania terenu, przy za-
łożeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, że nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu, 

e) sormy inwestowania należy w maksymalnym 
stopniu ukierunkowan na ich harmonijne wpi-
sanie w otaczający krajobraz, 

s) należy utrzyman krajobraz przyrodniczy zwią-
zany przestrzennie z historycznym założeniem 
urbanistycznym, winno się uwolnin jego ob-
szar od elementuw dysharmonizujących, re-
kultywowan tereny zniszczone, a w przypad-
ku wprowadzania nowych elementuw winny 
one podnosin estetyczne wartości tych tere-
nuw i podkreślan ich związek przestrzenny 
z historycznym założeniem urbanistycznym, 

g) wszelkie działania inwestycyjne należy kon-
sultowan z właściwym wojewudzkim kon-
serwatorem zabytkuw, 

3) w stresie „OW” obserwacji archeologicznej: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi należy uzgodnin z wła-
ściwym wojewudzkim konserwatorem zabyt-
kuw co do konieczności prowadzenia tych 
prac pod nadzorem archeologicznym i za po-
zwoleniem właściwego wojewudzkiego kon-
serwatora zabytkuw, 

b) ratownicze badania archeologiczne ewentual-
nie nadzur archeologiczny prowadzi upraw-
niony archeolog, na koszt inwestora. 

3. Na terenie zabytkowego stanowiska archeologicz-
nego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie obo-
wiązują następujące wymogi konserwatorskie: 
1) w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie za-

bytkowego stanowiska archeologicznego oraz 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy uzgod-
nin i uzyskan pozwolenie właściwego woje-
wudzkiego konserwatora zabytkuw w zakresie 
prac ziemnych i prowadzenia ratowniczych ba-
dań archeologicznych metodą wykopaliskową 
przed realizacją inwestycji, 

2) pozwolenie konserwatorskie należy uzyskan 
przed wydaniem pozwolenia na budowę,  

3) wyniki badań, o kturych mowa w pkt 1, decydu-
ją o możliwości kontynuowania inwestycji, ko-
nieczności zmiany technologii lub o zaniechaniu 
inwestycji. 

4. Na całym obszarze objętym planem ustala się:  
1) ochronę obiektuw o wartościach zabytkowych,  
2) ochroną, o kturej mowa w pkt 1, obejmuje się 

obiekty objęte gminną lub wojewudzką ewiden-
cją zabytkuw, 

3) ochrona, o kturej mowa w pkt 1, polega 
w szczegulności na zachowaniu podstawowych 
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elementuw obiektuw, takich jak bryła budynku, 
sorma dachu, rozmieszczenie otworuw okien-
nych i drzwiowych, podziały stolarki, detale ar-
chitektoniczne, 

4) remonty, przebudowy, rozbudowy i zmiany 
sunkcji obiektuw, o kturych mowa w pkt 1, 
wymagają uzyskania pozytywnej opinii właści-
wego wojewudzkiego konserwatora zabytkuw. 

5. Na całym obszarze objętym planem inwestor zobo-
wiązany jest do pisemnego powiadomienia właści-
wych służb ochrony zabytkuw o terminie rozpoczę-
cia  i  zakończenia  prac  ziemnych  z  co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wystą-
pienia zabytkuw i obiektuw archeologicznych wy-
magane jest podjęcie ratowniczych badań wykopa-
liskowych na koszt inwestora, za zezwoleniem wła-
ściwego wojewudzkiego konserwatora zabytkuw. 

§ 10 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych ustala się: 
1) na terenach drug publicznych w obrębie linii roz-

graniczających obowiązuje zakaz realizacji obiektuw 
budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych 
drug i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą ru-
chu – zatoki, parkingi, wiaty przystankowe itp., 

2) dopuszcza się lokalizację w granicach linii rozgrani-
czających drug i ulic elementuw małej architektury 
i tymczasowych obiektuw handlowo-usługowych 
pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi, 

3) ze względu na położenie wsi na obszarze chronio-
nego krajobrazu, „Dolina Czarnej Wody” nie do-
puszcza się lokalizacji tablic reklamowych wzdłuż 
drogi powiatowej nr 1154, 

4) dla obiektuw objętych gminną lub wojewudzką 
ewidencją zabytkuw: 
a) zabrania się umieszczania na elewacjach budyn-

kuw tablic reklamowych niezwiązanych bezpo-
średnio z przeznaczeniem obiektu lub jego czę-
ści,  

b) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych 
i insormacyjnych instytucji oraz szylduw sklepuw 
i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miej-
scach związanych z witryną. 

§ 11 

W zakresie parametruw i wskaźnikuw kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o ile ustale-
nia szczegułowe dla terenuw w liniach rozgraniczają-
cych nie będą stanowin inaczej, ustala się: 
1) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 30%, 
b) co najmniej 60% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące 
mogą byn wyłącznie parterowe i winny mien 
sormę dachuw odpowiadającą sormie dachu bu-
dynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce, zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług, 

2) dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem RM: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 60%, 
b) co najmniej 30% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 
może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące 
mogą byn wyłącznie parterowe i winny mien 
sormę dachuw odpowiadającą sormie dachu bu-
dynku mieszkalnego, 

g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce, zgodnie ze wskaźnikiem – 1 stano-
wisko na jedno mieszkanie, 

3) dla terenuw zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem RM/MN:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn: 
– dla zabudowy zagrodowej – 60%, 
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 30%, 
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna powin-

na zajmowan co najmniej: 
– dla zabudowy zagrodowej – 30% powierzch-

ni działki 
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 60% powierzchni działki, 
c) liczba kondygnacji budynkuw mieszkalnych nie 

może przekraczan dwuch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczan 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) budynki gospodarcze oraz wolno stojące garaże 
i lokale użytkowe mogą byn wyłącznie partero-
we i winny mien sormę dachuw odpowiadającą 
sormie dachu budynku mieszkalnego, 
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g) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce, zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług,  

4) dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 70%, 
b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji nie może przekraczan dwuch, 
w tym użytkowe poddasze, 

d) wysokośn budynkuw z wyjątkiem obiektuw sa-
kralnych, mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego gzymsu nie może przekraczan 6 m, 
a mierzona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu nie może przekraczan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

s) w przypadku lokalizacji obiektuw handlowych 
powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyn 
2000 m2, 

g) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźni-
kiem – 1 stanowisko na 40 m2 p. u., 

5) dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem U/MN: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 70%,  
b) co najmniej 15% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czan 6 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 10 m, 

d) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 37°–45°, kryte dachuwką 
ceramiczną lub materiałem dachuwkopodobnym,  

e) w przypadku lokalizacji obiektuw handlowych 
powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyn 
2000 m2, 

s) należy zapewnin stanowiska postojowe na każ-
dej działce, zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług, 

6) dla terenuw usług sportu i rekreacji oznaczonych na 
rysunku planu symbolem Up:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyn 20%, 
b) co najmniej 25% powierzchni działki należy 

urządzin jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji nie może przekraczan dwuch, 
w tym użytkowe poddasze, 

d) wysokośn budynkuw mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czan 6 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czan 10 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu po-
łaci 37°–45°, kryte dachuwką ceramiczną lub 
materiałem dachuwkopodobnym,  

s) należy zapewnin odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym. 

§ 12 

W zakresie szczegułowych zasad i warunkuw scalania 
i podziału nieruchomości, o ile ustalenia szczegułowe 
dla terenuw w liniach rozgraniczających nie będą sta-
nowin inaczej, ustala się: 
1) dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

1500 m2, 
b) w istniejącej, zwartej zabudowie wiejskiej do-

puszcza się działki o powierzchni nie mniejszej 
niż 1000 m2, 

c) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o kturej mowa w lit a, o 10%, 

d) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m 
z wyjątkiem działek przyległych do placu stano-
wiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-
jezdnego, 

e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°, 

2) dla terenuw zabudowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem RM:  
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

3000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°, 

e) możliwośn dokonywania wturnego podziału dzia-
łek przy zachowaniu minimalnej powierzchni 
działek i szerokości srontu określonych w lit. a 
i lit. c, 

3) dla terenuw zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem RM/MN:  
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż: 

– dla zabudowy zagrodowej – 3000 m2, 
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

1500 m2, 
b) w istniejącej, zwartej zabudowie wiejskiej dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do-
puszcza się działki o powierzchni nie mniejszej 
niż 1000 m2, 

c) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o kturej mowa lit. a, o 10%, 

d) szerokośn srontu działek co najmniej 24 m 
z wyjątkiem działek przyległych do placu stano-
wiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-
jezdnego, 

e) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°, 

s) możliwośn dokonywania wturnego podziału dzia-
łek przy zachowaniu minimalnej powierzchni 
działek i szerokości srontu określonych w lit. a 
i lit. d, 
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4) dla terenuw zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem U/MN: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2,  
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°, 

5) dla terenuw zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem U: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

200 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit. a, o 10%, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°, 

6) dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem Up: 
a) powierzchnia działek nie może byn mniejsza niż 

4000 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o kturej mowa w lit a, o 10%, 
c) szerokośn srontu działek nie może byn mniejsza 

niż 40 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawieran się w przedziale 
od 80° do 90°. 

§ 13 

W zakresie szczegulnych warunkuw zagospodarowa-
nia terenuw i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy, o ile ustalenia szczegułowe dla te-
renuw w liniach rozgraniczających nie będą stanowin 
inaczej, ustala się: 
1) na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku 

planu symbolem R wprowadza się zakaz lokalizacji 
zabudowy z zastrzeżeniem lit. a i b, 
a) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej 

z produkcją rolniczą z wyjątkiem budynkuw 
mieszkalnych, 

b) dopuszcza się sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia, 

2) na terenach lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolem Zę wprowadza się zakaz lokalizacji za-
budowy z zastrzeżeniem lit. a i b, 
a) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej 

z produkcją leśną z wyjątkiem budynkuw miesz-
kalnych, 

b) dopuszcza się sieci insrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia, 

3) na terenach zieleni urządzonej oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem ZP wprowadza się zakaz lo-
kalizacji zabudowy z wyjątkiem sieci insrastruktury 
technicznej oraz związanych z nimi urządzeń, 

4) wzdłuż drug śrudpolnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDWg zakaz sytuowania ogrodzeń 
w odległości mniejszej niż 5 m od osi drogi, 

5) wyznacza się stresę techniczną dla istniejących na 
obszarze objętym planem, napowietrznych linii elek-
troenergetycznych pN w odległości po 5 m od osi 

linii, w obrębie kturej obowiązuje zakaz lokalizacji 
budynkuw mieszkalnych, 

6) ustalenie, o kturym mowa w pkt 5, traci moc 
w przypadku skablowania ww. linii. 

§ 14 

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemuw komunikacji i insrastruktury tech-
nicznej ustala się: 
1) na obszarze zabudowanym linie rozgraniczające 

ulice oznaczone na rysunku planu są ruwnocze-
śnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia 
technicznego, 

2) w liniach rozgraniczających ulic należy zacho-
wan ruwnież rezerwę dla realizacji urządzeń te-
lekomunikacyjnych, 

3) dopuszczalne są odstępstwa od zasady, o kturej 
mowa w pkt 1, przy zachowaniu ustaleń zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenuw określo-
nych w rozdziale III, 

4) dopuszcza się możliwośn realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestoruw, 

5) realizacja obsługującego układu komunikacyjne-
go powinna obejmowan kompleksową realizację 
uzbrojenia technicznego, w tym modernizację 
i budowę nowych sieci, 

6) przebudowę sieci uzbrojenia technicznego koli-
dujących z planowaną zabudową. 

2. Ustala się następujące zasady w zakresie budowy, 
przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla te-
renuw objętych planem: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie w wodę bezpośrednio z ujęcia 
wud podziemnych Marynuw-nrzebnice,  

b) budowę przesyłowej sieci wodociągowej na 
odcinku od ujęcia, o kturym mowa w lit. a, 
do wsi Michałuw, 

c) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej 
w sposub umożliwiający utworzenie pierście-
niowego układu sieci, zapewniającego cią-
głośn dostawy wody do odbiorcuw oraz za-
bezpieczenie ppoż., 

d) dopuszcza się dodatkowo zaopatrzenie 
w wodę z własnych ujęn na terenach prze-
znaczonych w planie na zabudowę usługową, 
przy lokalizowaniu tam sunkcji wodochłon-
nych, 

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
ściekuw komunalnych i przemysłowych: 
a) odprowadzenie ściekuw komunalnych i prze-

mysłowych do planowanego komunalnego 
systemu kanalizacji sanitarnej, 

b) odprowadzenie ściekuw systemem grawita-
cyjno-tłocznym do planowanej zbiorczej prze-
pompowni ściekuw sanitarnych, zlokalizowa-
nej w obrębie wsi nrzebnice,  

c) przetłoczenie ściekuw z przepompowni, 
o kturej mowa w lit. b, poprzez planowaną 
zbiorczą przepompownię ściekuw we wsi 
Chocianowiec i sien kanalizacyjną miasta  
Chocianuw do oczyszczalni ściekuw zlokali-
zowanej w Chocianowie, 

d) modernizację i rozbudowę oczyszczalni, 
o kturej mowa w lit. c, do wielkości gwaran-
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tującej przyjęcie zwiększonej ilości ściekuw 
sanitarnych, 

e) wyposażenie w sien kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszaruw zainwestowania, 

s) budowę głuwnej przepompowni ściekuw sa-
nitarnych zlokalizowanej na terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem K-1, 

g) budowę lokalnej przepompowni ściekuw sani-
tarnych zlokalizowanej na terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem R-6 z do-
puszczeniem zmiany jej usytuowania według 
lokalnych i technicznych uwarunkowań, 

h) dopuszcza się budowę dodatkowych lokal-
nych przepompowni ściekuw sanitarnych, 
stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na te-
renach własnych inwestoruw, 

i) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sa-
nitarnej dopuszcza się budowę zbiornikuw 
bezodpływowych lub zastosowanie innych 
systemuw odprowadzania ściekuw zgodnych 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
warunkami lokalnymi, 

j) na terenach skanalizowanych zakaz lokalizacji 
zbiornikuw bezodpływowych na nieczystości 
płynne, 

3) w zakresie odprowadzania wud opadowych: 
a) budowę systemuw odprowadzania wud opa-

dowych, 
b) odprowadzenie wud opadowych do ciekuw 

oraz rowuw melioracyjnych znajdujących się 
w obrębie obszaru objętego planem, na wa-
runkach określonych przez administratora 
ciekuw, 

c) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 
zatrzymaniu wud w obrębie posesji w postaci 
studni chłonnych lub systemuw rozsączają-
cych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich 
użytkowania,  

d) usunięcie z wud opadowych substancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one 
wartości określone w przepisach szczegul-
nych, przed ich wprowadzeniem do kanaliza-
cji deszczowej lub do odbiornika na terenie 
własnym inwestora,  

e) utwardzenie i skanalizowanie terenuw, na 
kturych może dojśn do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o kturych mowa w lit. d, 

s) zarurowanie otwartych rowuw melioracyj-
nych kolidujących z planowanym zainwesto-
waniem, na warunkach określonych przez 
administratora rowuw,  

g) modernizację rowuw będących odbiornikami 
wud opadowych, 

h) obowiązek pozostawienia pasa terenu o sze-
rokości min. 3 m wolnego od zabudowy, 
wzdłuż gurnych krawędzi skarp brzeguw cie-
kuw, umożliwiającego prowadzenie prac kon-
serwacyjnych, 

i) prowadzenie prac związanych z regulacją 
wud (odbudowa i modernizacja) i utrzyma-
niem ciekuw (eksploatacja, konserwacja 
i remont) oraz obiektuw i urządzeń wodnych 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepi-
sami szczegulnymi, 

j) zakaz lokalizacji urządzeń i sieci insrastruktury 
technicznej w odległości mniejszej niż 3 m od   
gurnych krawędzi skarp brzeguw ciekuw, 

k) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
urządzeń melioracji szczegułowych wymug 
sporządzenia dokumentacji technicznej zawie-
rającej sposub odbudowy tych sieci,  

l) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących 
z urządzeniami melioracyjnymi z administrato-
rem tych urządzeń, 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) możliwośn dostawy gazu z istniejącej na te-

renie gminy Chocianuw sieci gazowej, po 
spełnieniu technicznych i ekonomicznych wa-
runkuw przyłączenia, 

b) budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego 
ciśnienia, 

c) wykorzystanie gazu do celuw: bytowo-
gospodarczych, grzewczych i usługowych, 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) zasilanie terenuw objętych planem z istnieją-

cego GPZ–Chocianuw, 
b) rozbudowę istniejącej słupowej stacji trans-

sormatorowej, zlokalizowanej na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
RM/MN-9 do zapotrzebowania mocy, wynika-
jącego z planowanego zagospodarowania, 

c) budowę stacji transsormatorowych stosownie 
do potrzeb, usytuowanych na terenie wła-
snym inwestora w ilości i w rejonach lokali-
zacji określonych przez zarządzającego siecią, 

d) budowę i rozbudowę istniejącej sieci elektro-
energetycznej w sormie linii napowietrznych, 
kablowych lub napowietrzno-kablowych, 

e) wymug przystosowania odcinkuw napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych śred-
niego napięcia, w zakresie wysokości zawie-
szenia przewoduw i stopnia obostrzenia linii, 
do nowego ustalonego w planie, przeznacze-
nia terenu pod linią,  

s) dopuszcza się skablowanie linii napowietrz-
nych średniego napięcia, kolidujących z pla-
nowanym zainwestowaniem, 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 
a) realizację lokalnych źrudeł ciepła na paliwo 

gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii 
elektrycznej i odnawialnych źrudeł energii do 
celuw grzewczych, 

b) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń, 

c) likwidację lub modernizację istniejących ko-
tłowni na paliwo stałe o wysokim stopniu 
emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę czyn-
nika grzewczego oraz stosowanie urządzeń,  
o kturych mowa w lit b, 

7) w zakresie telekomunikacji: 
a) lokalizowanie sieci telekomunikacji we 

wspulnych kanałach zbiorczych w porozu-
mieniu ze wszystkimi operatorami sieci, 

b) dopuszcza się lokalizację telekomunikacyj-
nych urządzeń przekaźnikowych – konstrukcji 
wieżowych wraz z kontenerowym urządze-
niem stacji bazowej, na terenach oznaczo-
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nych na rysunku planu symbolem R przy 
spełnieniu  wymoguw:  
– powierzchnia działki lub terenu przezna-

czonego pod zabudowę nie może przekra-
czan 100 m2, 

– realizacja drug dojazdowych oraz niezbęd-
nej insrastruktury technicznej staraniem 
i na koszt inwestora, 

– odległośn od budynkuw lub budowli prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi oraz wy-
znaczonych w planie terenuw, na kturych 
mogą powstan takie budynki lub budowle, 
nie może byn mniejsza niż 100 m, 

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpaduw 
obowiązują zasady określone w odrębnych prze-
pisach szczegulnych i gminnych. 

§ 15 

Nie określa się granic i sposobuw zagospodarowania 
terenuw lub obiektuw podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisuw, w tym tere-
nuw gurniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziem-
nych, ponieważ ww. tereny lub obiekty nie występują 
na obszarze objętym planem. 

§ 16 

Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania terenuw. 
Do czasu zagospodarowania terenu na przeznaczenie 
ustalone w planie, obowiązuje przeznaczenie dotych-
czasowe. 

R o z d z i a ł  III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczająccch 

§ 17 

1. Dla terenuw zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczonych na rysunku planu symbolami MN-1 
i MN-2 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej,  

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, nieprzekra-
czalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii roz-
graniczających ulicy dojazdowej KDD-2. 

§ 18 

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-3 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 
kultury, zdrowia i opieki społecznej,  

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obsługę ko-
munikacyjną należy zapewnin z drogi wewnętrznej 
KDW-1. 

§ 19 

1. Dla terenu zabudowy zagrodowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem RM-1 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa, 
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-

czalna linia zabudowy w odległości od 6 m do 10 m 
od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-jezdnego 
KDWp-11 – zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 20 

1. Dla terenuw zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od 
RM/MN-1 do RM/MN-10 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe:   

a) zabudowa zagrodowa, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) uzupełniające: 
a) usługi z zakresu: handlu detalicznego i hur-

towego, rzemiosła, gastronomii, turystyki, 
obsługi ludności lub przedsiębiorstw, w loka-
lach użytkowych lub w adaptowanych na ce-
le usługowe budynkach gospodarczych, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, 

c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy lokalnej 
KDę-1b, 

b) 6 m od linii rozgraniczających ulic dojazdo-
wych KDD-1 i KDD-2,  

c) 6 m od linii rozgraniczających ciąguw pieszo-
jezdnych: KDWp-1, KDWp-4 i KDWp-9. 

§ 21 

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem U-1 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu 

kultu religijnego,  
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 

10 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-
jezdnego KDWp-4, 

2) nie określa się wielkości zaplecza parkingowego. 
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§ 22 

1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem U-2 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

turystyki, gastronomii, handlu detalicznego,  
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, nieprzekra-
czalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii 
rozgraniczającej ulicy lokalnej KDę-1b. 

§ 23 

1. Dla terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem U/MN-1 ustala 
się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu: 

gastronomii, turystyki, obsługi ludności lub 
przedsiębiorstw, rzemiosła, handlu detalicznego 
i hurtowego i inne,  

2) uzupełniające: 
a) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jed-

norodzinną, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczających ulicy lokalnej 
KDę-1b,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
KDD-2. 

§ 24 

1. Dla terenuw sportu i rekreacji oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: Up-1 i Up-2 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji,  
2) uzupełniające: 

a) obiekty kubaturowe związane z przeznacze-
niem terenu, 

b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingowe, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 10 m od linii rozgraniczającej ulicy lokalnej 
KDę-1b,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej 
KDD-2. 

§ 25 

1. Dla terenu urządzeń komunikacji oznaczonego na 
rysunku planu symbolem Kp-1 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – przystanek autobusowy, 

2) uzupełniające: 
a) obiekty małej architektury i tymczasowe 

obiekty handlowo-usługowe, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 26 

1. Dla terenuw zieleni urządzonej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami ZP-1 i ZP-2 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – skwery, zieleńce, 
2) uzupełniające: 

a) ciągi spacerowe z małą architekturą, 
b) urządzenia rekreacji bez obiektuw kubaturo-

wych, 
c) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 27 

1. Dla terenuw rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od R-1 do R-11 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

nicze, łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 28 

Dla terenu rolniczego oznaczonego na rysunku planu 
symbolem R-12 ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – łąki i pastwiska,  
2) uzupełniające: 

a) stawy hodowlane, 
b) sieci insrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 

§ 29 

1. Dla terenuw lasuw oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od Zę-1 do Zę-15 ustala się przeznacze-
nie: 
1) podstawowe – lasy i zalesienia,  
2) uzupełniające – sieci insrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 30 

Dla terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od Wp-1 do 
Wp-6 ustala się przeznaczenie na rowy. 

§ 31 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem E-1 ustala się przeznaczenie 
na urządzenia elektroenergetyki – stacja transsormato-
rowa. 

§ 32 

Dla terenu insrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem K-1 ustala się przeznaczenie 
na urządzenia kanalizacji – głuwna przepompownia 
ściekuw. 

§ 33 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDę-1a ustala się przeznaczenie na drogę kl. ę 
– droga powiatowa nr 1154. 



Dziennik Urzędowy 
Wojewudztwa Dolnośląskiego Nr 5 –  359  – Poz. 110 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 15 m,  
2) szerokośn jezdni 5,5 m. 

§ 34 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDę-1b ustala się przeznaczenie na ulicę lokal-
ną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających od 10 m 

do 12 m – zgodnie z rysunkiem planu,  
2) szerokośn jezdni 6 m. 

§ 35 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDD-1 ustala się przeznaczenie na ulicę dojaz-
dową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających od 8 m do 16 m – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 36 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDD-2 ustala się przeznaczenie na ulicę dojaz-
dową. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośn w liniach rozgraniczających 10 m,  
2) szerokośn jezdni 5 m. 

§ 37 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami KDWp-1 i KDWp-2 ustala się przeznaczenie na 
ciągi pieszo-jezdne. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających od 6 m do 8 m – zgod-
nie z rysunkiem planu. 

§ 38 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od KDWp-3 do KDWp-11 ustala się przezna-
czenie na drogi śrudpolne transportu rolnego. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 39 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KDW-1 ustala się przeznaczenie na drogę we-
wnętrzną. 

2. Na terenie, o kturym mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających 5 m. 

§ 40 

1. Dla terenuw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od KDWg-1 do KDWg-3 ustala się przeznacze-
nie na drogi śrudpolne transportu rolnego. 

2. Na terenach, o kturych mowa w ust. 1, szerokośn 
w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

R o z d z i a ł  IV 

Przepisc końcowe 

§ 41 

Ustala się stawkę procentową, o kturej mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) w wysokości 0% dla: 

a) terenuw drug publicznych oznaczonych symbo-
lami: KDę-1a, KDę-1b, KDD-1, KDD-2,  

b) terenu urządzeń komunikacji oznaczonego sym-
bolem Kp-1,  

c) terenu zabudowy usługowej oznaczonego sym-
bolem U-1,  

d) terenuw sportu i rekreacji oznaczonych symbo-
lami Up-1 i Up-2, 

e) terenuw zieleni urządzonej oznaczonych symbo-
lami ZP-1 i ZP-2,  

s) terenuw insrastruktury technicznej oznaczonych 
symbolami: E-1, K-1, 

g) terenuw wud powierzchniowych śrudlądowych 
oznaczonych symbolami od Wp-1 do Wp-6, 

2) w wysokości 30% dla pozostałych terenuw. 

§ 42 

Wykonanie uchwały powierza się „urmistrzowi Miasta 
i Gminy Chocianuw. 

§ 43 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewudztwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZZCC 
 RADC MIEJpKIEJ 

 KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 110) 
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Załącznik nr 2 do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 110) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WSI MICHAŁÓW 
 

Lista nieuwzględnioncch uwag 
 
 

Nie wniesiono uwag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr r do uchwałc Radc 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 
25 października 2005 r. (poz. 110) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ 

ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego wsi Michałuw in-
westycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: 
– sieci wodociągowe (projektowane) o łącznej długości ok.               0,2 km 
– sieci kanalizacji sanitarnej (projektowane) o łącznej długości ok.   0,6 km 
– ulice dojazdowe (projektowane) o łącznej długości ok.                 0,3 km 
 
Na podstawie opracowanej prognozy skutkuw sinansowych uchwalenia planu przewiduje się, że: 
– szacunkowy koszt realizacji sieci wodociągowej wyniesie                12.000,- zł 
– szacunkowy koszt realizacji kanalizacji wyniesie                            169.000,- zł 
– szacunkowy koszt budowy drug wyniesie                                    r00.000,- zł 
 
Łączna szacunkowa wartość tcch inwestccji wcniesie                       490.000,- zł. 
 
Wyszczegulnione koszty mogą ulec obniżeniu, ponieważ: 
– zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838) dopuszcza się moż-

liwośn, że inwestorzy przedsięwzięn niedrogowych związanych z budową lub przebudową drug 
publicznych zobowiązani będą do udziału w kosztach realizacji drug gminnych, 

– możliwe jest obniżenie cen realizacji drug oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w procedurze 
przetargowej na wykonanie tych inwestycji. 

 
Przewiduje się, że sinansowanie tych zadań odbywan się będzie ze środkuw Gminy, zgodnie 
z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju ęokalnego Gminy. 
Ponadto w zakresie części inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicz-
nych, ktury stanowi, że budowa lub przebudowa drug publicznych spowodowana inwestycją nie-
drogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegułowe warunki budowy lub przebu-
dowy drug określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywan: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewudzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańcuw Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewudzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Gurze, 58-560 Jelenia Gura, ul. Hirszselda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewudzkiego we Wrocławiu Delegatura w ęegnicy, 59-220 ęegnica, ul. F. pkarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewudzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. płowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70. 

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamuwienia  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewudzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 

50-951 Wrocław, pl. Powstańcuw Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w „ibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewudzkiego, 

pl. Powstańcuw Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  ptrony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dziennikuw dostępne są 

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 

 

Wcdawca: Wojewoda Dolnośląski 

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewudzkiego 

Redakcja Dziennika Urzędowego Wojewudztwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańcuw Warszawy 1, tel. 340-66-21 

Dolnośląski Urząd Wojewudzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańcuw Warszawy 1, tel. 340-66-21 

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewudzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańcuw Warszawy 1 

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02 

nłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewudzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańcuw Warszawy 1 

nakład 55 egz.                                              Pę IppN 0239-8362                   Cena r1,r5 zł (w tym 7% VAn) 
 


