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907 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY  

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przeswrzennego 
werenu położonego przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity pz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 ze zmianami), w związku z uchwałą nr 115/XII/2003 Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry z dnia 16 września 2003 r., po stwierdzeniu zgodności 
przyjętych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra Rada Miejska Jeleniej 
Góry uchwala, co następuje: 

 
 

PROEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ul. Pod-
chorążych w Jeleniej Górze. 

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na 

mapie zasadnicze w skali 1:1000, stanowiący 
integralną częśo planu, 

2) załącznik nr 2 –rozstrzygniecie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych. 

§ 2 

Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania – ustalenia w tym zakre-
sie zawiera w § 5 ust. 1–5 rubryka A oraz rysu-
nek planu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 5 ust. 1–5 rubryka B 
oraz rysunek planu, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu 
kulturowego – ustalenia w tym zakresie zawiera  
§ 5 ust. 1–5, rubryka C, 

4) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nii zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki in-
tensywności zabudowy – ustalenia w tym zakre-
sie zawiera w § 5 ust. 1–5 rubryka p oraz rysu-
nek planu 

5) sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrębnych przepisów – ustalenia w tym 
zakresie zawiera w § 5 ust. 1–5 rubryka E oraz 
rysunek planu, 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym – ustalenia w tym zakresie zawiera w §5 
ust.1-5 rubryka F oraz rysunek planu, 

7) sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów – 
ustalenia w tym zakresie zawiera w § 5 ust. 1–5 
rubryka G, 

8) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – wymagania w tym za-
kresie zawiera § 8, dla przestrzeni określonych na 
rysunku planu, 

9) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemu 
komunikacji – ustalenia w tym zakresie zawiera  
w § 6 oraz rysunek planu, 
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10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji syste-
mów infrastruktury technicznej – ustalenia w tym 
zakresie zawiera w § 7 oraz rysunek planu, 

11) stawki procentowej, służącą ustaleniu opłaty,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym – usta-
lenia w tym zakresie zawiera w § 9. 

§ 3 

Ilekroo w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieo miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego przy ul. Podchorążych; 

2) werenie – należy przez to rozumieo teren o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, 

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to ro-
zumieo linię, wzdłuż której wymaga się usytu-
owania budynku wg zasad określonych w ustale-
niach szczegółowych, 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieo linię, która nie może byo przekroczona 
przy sytuowaniu budynku; przekroczenie tej linii 
jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie określo-
nym w ustaleniach szczegółowych, dla obowiązu-
jącej linii zabudowy, 

5) przeswrzeni publicznej – należy przez to rozumieo 
ogólnodostępne tereny ulic i placów wraz z przy-
ległymi terenami, tworzące wspólnie wyodrębnio-
ną przestrzeń, którą ograniczają elementy zago-
spodarowania – głównie elewacje frontowe bu-
dynków, ogrodzenia, szpalery drzew i zespoły zie-
leni, stanowiące integralną częśo tej przestrzeni, 

6) wskaźniku inwensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieo wartośo wyrażającą stosunek 
sumy powierzchni całkowitej stałych budynków 
zlokalizowanych w obrębie działki do powierzchni 
tej działki,  

7) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieo 
wartośo wyrażającą stosunek powierzchni zabu-
dowy stałych obiektów zlokalizowanych w obrę-
bie działki do powierzchni tej działki, 

8) wysokości budynku – należy przez to rozumieo 
wysokośo mierzoną w linii elewacji frontowej od 
poziomu terenu (w odniesieniu do gruntu rodzi-
mego): 
– do poziomu okapu w przypadku budynku kry-

tego dachem stromym, 
– do pełnej wysokości obiektu w wypadku dachu 

płaskiego, 
9) dominancie archiwekwonicznej – należy przez to ro-

zumieo fragment obiektu ukształtowany w sposób 
wyróżniający go pod względem formy w istnieją-
cym układzie zabudowy; 

10) dachu symewrycznym – należy przez to rozumieo 
dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz o 
symetrycznym układzie połaci na rzucie budynku 

lub położeniu kalenicy na osi podłużnej rzutu bu-
dynku, 

11) wymaganym przebiegu kalenicy –należy przez to 
rozumieo ustalony kierunek najdłuższej ciągłej linii 
kalenicy dachu, 

12) usługach – należy przez to rozumieo funkcję tere-
nów, obiektów lub części obiektów z zakresu: 
– handlu detalicznego, 
– gastronomii, 
– biurowej (administracji, zarządzania, finansów 

itp.) 
– poczty i telekomunikacji, 
– oświaty, 
– ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, 
– rekreacji i sportu, 
– kultury, 
– turystyki i hotelarstwa, 
– projektowania i pracy twórczej, 
– rozrywki, drobnych usług rzemieślniczych ta-

kich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralni-
cze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu co-
dziennego użytku z wyłączeniem napraw sa-
mochodów i motocykli, 

z ograniczeniami określonymi w ustaleniach 
szczegółowych. 

§ 4 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica opracowania planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
– obowiązujące i orientacyjne; 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszą-
ce się do ich przeznaczeń oraz warunków zabu-
dowy i zagospodarowania; 

4) oznaczenia klasyfikacji technicznej ulic; 
5) oznaczenie przestrzeni publicznej, 
6) oznaczenia dotyczące zasad kształtowania za-

budowy i zagospodarowania terenów, obejmują-
ce:  
a) budynki do zachowania, 
b) linie zabudowy budynków obowiązujące  

i nieprzekraczalne, 
c) wymagany przebieg kalenicy, 
d) dominanty architektoniczne, 
e) istniejące drzewa objęte ochroną, 
f) obiekty zrujnowane do rozbiórki, 
g) włączenie do drogi z określeniem dopuszczal-

nego zakresu przesunięcia, 
h) gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia 

pN 300 PN1,6 Mpa do zachowania, 
i) napowietrzną linię energetyczną sn do za-

chowania i do przebudowy (skablowania), 
j) granice dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 

od gazociągu podwyższonego średniego ci-
śnienia pN 300. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymie-
nione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną. 
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2. Ustalenia dotyczące lokalizacji i ilości miejsc par-

kingowych dla poszczególnych funkcji. 
1) W granicach działek budowlanych, należy za-

bezpieczyo odpowiednią do potrzeb i przepisów 
odrębnych liczbę miejsc postojowych. 

2) Minimalną liczbę miejsc postojowych na dział-
kach budowlanych należy ustalio w oparciu  
o następujące wskaźniki: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej – 1 mp/1 

mieszkanie, 
b) dla zabudowy usługowej i usług wbudowa-

nych: 
– biura, handel detaliczny, pracownie i usłu-

gi nieuciążliwe – 1 m.p./50 m2 p.u., 
– sportowo-rekreacyjnych i gastronomicz-

nych – 1 m.p./10 użytkowników, 

– oświaty – 1 m.p./10 osób personelu, 
– ochrony zdrowia – 1 m.p./100 m2 p.u., 
– kultury i rozrywki – 1 m.p./20 użytkowni-

ków, 
– hotele i pensjonaty – 1 m.p./5 łóżek. 

3) W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się 
uwzględnienie przyulicznych miejsc postojo-
wych za zgodą zarządcy drogi. 

4) Na działkach usługowych należy zapewnio od-
powiednią do potrzeb ilośo miejsc postojowych 
dla rowerów. 

§ 7 

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy  
i modernizacji systemów infrastruktury technicznej:  
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§ 8 

Wymagania wynikające z powrzeb kszwałwowania  
przeswrzeni publicznej 

1. Na obszarze przestrzeni publicznej zakazuje się lo-
kalizacji wolno stojących plansz reklamowych i in-
formacyjnych, z wyjątkiem ustalenia ust. 2 pkt 1. 

2. popuszcza się : 
1) na terenach U3 lokalizację wolno stojących 

plansz reklamowych i informacyjnych dotyczące 
przedmiotu działalności na danej działce, 

2) umieszczenie na elewacjach budynku plansz re-
klamowych i informacyjnych, które odnoszą się 
wyłącznie do przedmiotu działalności prowadzo-
nej w danej nieruchomości. W przypadku 
umieszczenia dwóch i więcej plansz należy mon-
towao plansze o jednakowych wymiarach i w 
sposób uporządkowany – wzdłuż określonej linii 
kompozycyjnej, pionowej lub poziomej. 

3. Ogrodzenia lokalizowane wzdłuż linii rozgraniczają-
cych dróg i ulic należy kształtowao z uwzględnie-
niem następujących warunków: 
1) min. wysokośo ogrodzeń – 1,20 m; maks. wy-

sokośo ogrodzeń 1,50 m, 
2) powierzchnie ażurowe powinny zajmowao min. 

60% powierzchni ogrodzenia, 

3) ciągi ogrodzeń wzdłuż poszczególnych ulic po-
winny posiadao jednakową wysokośo oraz 
wspólne rozwiązania formalne i materiałowe, 

4) wyklucza się lokalizację ogrodzeń prefabryko-
wanych betonowych. 

§ 9 

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 
30%. 

PROEPISY KOOCOWE 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Jeleniej Góry. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego. 
 

PRZEWOpNICZĄCP 
RApP MIEJSKIEJ 

 
JERZY PLESKOT
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Oałącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Jeleniej Góry z dnia 31 swycznia 2006 r. 
(poz. 907) 
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Oałącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
Jeleniej Góry z dnia 31 swycznia 2006 r. 
(poz. 907) 

 
ROOSTROYGNITCIE RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY W SPRAWIE UWAGI WNIESIONEJ 
DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU OAGOSPODAROWANIA PROES- 
   TROENNEGO TERENU POŁOŻONEGO PROY UL. PODCHORĄŻYCH W JELENIEJ GÓROE 
 
1. W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-

nu położonego przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze wpłynęło pismo Agencji Mienia 
Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu w trzema uwagami do ustaleń projektu 
planu. 

2. Zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone w dniu 12 sierpnia 2005 roku przez Prezydenta Mia-
sta Jeleniej Góry. 

3. Nieuwzględniona przez Prezydenta Miasta uwaga została przedłożona do rozstrzygnięcia 
Radzie Miejskiej, zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Przedłożona uwaga AMW dotyczy zmiany przeznaczenia terenu zabudowy usługowej  
o symbolu U4 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN dostępne 
z kierunku projektowanych w planie terenów MN, z zachowaniem strefy izolacyjnej od 
planowanej drogi Kp G. Propozycję swoją AMW uzasadnia tym, że wg ustaleń projektu 
planu teren U4 dostępny jest wyłącznie z drogi Kp G i możliwy będzie do zagospodaro-
wania zgodnie z planowaną funkcją dopiero po realizacji tej drogi. 

5. Rada Miejska po rozpatrzeniu przedłożenia Prezydenta Miasta nie uwzględniła uwagi 
AMW kierując się następującymi przesłankami: 
– wzdłuż planowanej drogi Kp G na obszarze miasta Jeleniej Góry projektowana i reali-

zowana jest w większości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wskazany w pro-
jekcie teren pod usługi jest jedynym ustaleniem planistycznym przeznaczającym pod 
większy zespół usług, teren dostępny z  planowanej drogi Kp G na obszarze miasta. 

– przeznaczenie omawianego terenu na cele zabudowy mieszkaniowej wymaga zabez-
pieczenia strefy izolacyjnej od drogi, a więc ogranicza w części zagospodarowanie go 
pod zabudowę mieszkaniową i tym samym, w dłuższej perspektywie czasowej, 
zmniejsza efektywnośo wykorzystania tego terenu. 

 
 
 

Oałącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
Jeleniej Góry z dnia 31 swycznia 2006 r. 
(poz. 907) 

 
ROOSTROYGNITCIE O SPOSOBIE REALIOACJIC OAPISANYCH W PLANIEC INWESTYCJI  
O OAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICONEJC KTÓRE NALEŻĄ DO OADAO WŁASNYCH  
                        GMINY ORAO OASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze, po stronie gminy wystąpią następujące 
zobowiązania związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwalenia planu: 

 
Zadanie Sposób realizacji Zasady finansowania 
Budowa: 
a) ciągów pieszo-rowerowych 

oznaczonych symbolami Kppr1  
i Kppr2 

b) ciągu pieszo-jezdnego oznaczo-
nego symbolem Kppj 

Inwestycja z możliwością 
etapowania 

Ze środków budżetowych, w ramach 
działu 600 – transport i łącznośo – 
rozdział 60016 drogi publiczne  
i gminne 

Przejęcie sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
zrealizowanych przez inwestorów 
prywatnych 

Realizacja przez inwesto-
rów prywatnych 

Ze środków budżetowych w ramach 
działu 900 – gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska – rozdział 
90095 pozostała działalnośo 

 
Ustala się, że w przypadku wystąpienia możliwości finansowania ww. inwestycji ze źródeł 
zewnętrznych, miasto będzie ubiegao się o ich pozyskanie. W takim przypadku zasady finan-
sowania ww. zadań zmienią się odpowiednio do uzyskanych funduszy. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 31 stycznia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przeswrzennego 
dla werenów po byłej jednoswce wojskowej położonych przy ulicy Sudeckiej 

w Jeleniej Górze 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: pz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą nr 116/XII/2003 Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry z dnia 16 września 2003 r. po stwierdzeniu zgodności 
przyjętych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra, Rada Miejska Jeleniej 
Góry uchwala, co następuje: 

 
 

R O Z p Z I A Ł  1 

PROEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów po byłej jednostce woj-
skowej położonych przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej 
Górze. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami uchwały są następujące 
załączniki: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na 

mapie w skali 1:2000,  
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2 

Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania – ustalenia w tym zakre-
sie zawiera § 5 rubryka A oraz rysunek planu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 5, rubryka B oraz rysu-
nek planu, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu 
kulturowego – ustalenia w tym zakresie zawiera § 
5 rubryka C oraz rysunek planu, 

4) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, parametry i wskaźniki kształtowania i moder-
nizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów  
i wskaźniki intensywności zabudowy – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 5, rubryka p oraz rysu-
nek planu, 

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
a także narażonych na niebezpieczeństwo powo-
dzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5 ru-
bryka E oraz rysunek planu, 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, ru-
bryka F oraz rysunek planu, 

7) szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakazy zabudowy – ustalenia w tym zakresie za-
wiera § 5, rubryki B, C, p i E, 

8) sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów – 
ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka G, 

9) wymagań wynikających z kształtowania prze-
strzeni publicznych – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 5, rubryka p w tabelach dotyczących 
terenów będących przestrzeniami publicznymi 
wyznaczonych na rysunku planu, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji – ustalenia w tym zakresie za-
wiera § 6 oraz rysunek planu, 

11) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej – ustalenia w tym 
zakresie zawiera § 7 oraz rysunek planu, 

12) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – ustalenia w tym zakresie zawiera  
§ 8. 

§ 3 

Ilekroo w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieo miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów po 
byłej jednostce wojskowej położonych przy ulicy 
Sudeckiej w Jeleniej Górze, 

2) podswawowym przeznaczeniu werenu – należy 
przez to rozumieo przeznaczenie, które w ramach 
realizacji planu winno stao się dominującą formą 
wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia 
podstawowego mieszczą się elementy zagospoda-
rowania bezpośrednio z nim związane, warunku-
jące prawidłowe korzystanie z terenu, 
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3) uzupełniającym przeznaczeniu werenu – należy 
przez to rozumieo przeznaczenie, które może byo 
realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia pod-
stawowego, na warunkach określonych w przepi-
sach szczegółowych niniejszej uchwały, 

4) werenie – należy przez to rozumieo obszar wyod-
rębniony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi oraz symbolem literowym i numerem, 

5) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy przez 
to rozumieo linię rozgraniczającą tereny, której 
przebieg oznaczony na rysunku planu ma charak-
ter wiążący i nie może ulegao przesunięciu, 

6) orienwacyjnej linii rozgraniczającej – należy przez 
to rozumieo linię rozgraniczającą tereny, której 
przebieg określony na rysunku planu może podle-
gao modyfikacjom, jednak wyłącznie według za-
sad określonych w przepisach szczegółowych ni-
niejszej uchwały, 

7) werenach celu publicznego – należy przez to rozu-
mieo tereny służące celom publicznym o znacze-
niu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powia-
towym, wojewódzkim i krajowym), o których 
mowa w przepisach o gospodarce nieruchomo-
ściami, 

8) przeswrzeni publicznej – należy przez to rozumieo 
ogólnodostępne tereny oraz inne tereny bezpo-
średnio do nich przyległe, w tym prywatne  
o ograniczonej dostępności, tworzące wyodręb-
nioną przestrzeń, którą ograniczają elementy ist-
niejącego lub projektowanego zagospodarowania, 
stanowiące integralną częśo tej przestrzeni (tj. 
ogrodzenia, elewacje frontowe budynków, ele-
menty małej architektury, szpalery zieleni itp.). 
Oznaczony na rysunku planu zasięg przestrzeni 
publicznych na terenach, na których plan ustala 
nieprzekraczalne linie zabudowy, należy rozumieo 
jako przestrzeń sięgającą do frontowej ściany bu-
dynków, 

9) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to ro-
zumieo linię, wzdłuż której wymaga się usytu-
owania budynku. Przekroczenie tej linii jest do-
puszczalne wyłącznie, o ile ustalenia szczegółowe 
tak stanowią i w zakresie określonym w tych 
ustaleniach, 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieo linię, która nie może byo przekroczona 
przy sytuowaniu budynku, z wyjątkiem przypad-
ków, w których jej przekroczenie dopuszczają 
ustalenia szczegółowe, 

11) obiekwach do zachowania – należy przez to rozu-
mieo obiekty, wobec których plan akceptuje trwa-
łą adaptację w obecnej formie architektoniczno-
przestrzennej. 
Obiekty te mogą także podlegao przebudowie, 
modernizacji bądź wymianie zgodnie z ustalonymi 
w planie wymaganiami przestrzennymi, 

12) obiekwach do możliwego zachowania – należy 
przez to rozumieo obiekty, których zachowanie, 
przebudowa, rozbudowa bądź likwidacja jest uza-
leżniona od woli władającego terenem, bądź nie-
zależnych od planu decyzji administracyjnych. 
Obiekty te winny byo brane pod uwagę przy roz-
patrywaniu wskaźników urbanistycznych określo-
nych planem, 

13) obiekwach do likwidacji – należy przez to rozumieo 
obiekty, które winny ulec likwidacji w ramach re-
alizacji planu. Wyklucza się etapowanie inwestycji 
w sposób pozwalający na zachowanie obiektu 
wskazanego do likwidacji w poszczególnych roz-
patrywanych etapach, 

14) wskaźniku inwensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieo wartośo stanowiącą stosunek 
powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych 
stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie 
działki lub terenu do powierzchni tej działki lub te-
renu. Wyklucza się etapowanie inwestycji w spo-
sób niespełniający wymagań dotyczących inten-
sywności zabudowy w poszczególnych rozpatry-
wanych etapach, 

15) wskaźniku zabudowy działki – należy przez to 
rozumieo wartośo stanowiącą stosunek po-
wierzchni zabudowy stałych obiektów zlokalizo-
wanych w obrębie działki lub terenu do po-
wierzchni tej działki lub terenu. Wyklucza się eta-
powanie inwestycji w sposób niespełniający wy-
magań dotyczących wskaźnika zabudowy działki 
w poszczególnych rozpatrywanych etapach, 

16) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieo 
wysokośo wyrażoną w metrach, mierzoną w linii 
frontowej elewacji od średniej rzędnej terenu  
(w odniesieniu do gruntu rodzimego) i odnoszącą 
się do: 
a) kalenicy obiektu w wypadku dachu stromego, 
b) pełnej wysokości obiektu w wypadku dachu 

płaskiego, 
lub wysokośo wyrażoną liczbą kondygnacji nad-
ziemnych wraz z poddaszem. 
Wprowadzanie dominant architektonicznych prze-
kraczających dopuszczalną wysokośo zabudowy 
jest możliwe wyłącznie na warunkach określonych 
w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały, 

17) dachu symewrycznym – należy przez to rozumieo 
dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz 
symetrii układu połaci w płaszczyźnie ściany usy-
tuowanej wzdłuż linii zabudowy, 

18) kącie nachylenia połaci – należy przez to rozumieo 
kąt mieszczący się w zakresie ustalonym na ry-
sunku planu, jednakowy dla poszczególnych ele-
mentów budynku, 

19) wymaganym przebiegu kalenicy – należy przez to 
rozumieo ustalony kierunek przebiegu najdłuższe-
go ciągłego odcinka kalenicy dachu od strony linii 
zabudowy, 

20) obowiązujących liniach podziałów geodezyjnych – 
należy przez to rozumieo linie, których przebieg 
oznaczony w planie jest wiążący, 

21) orienwacyjnych liniach podziałów geodezyjnych – 
należy przez to rozumieo linie, których przebieg 
oznaczony na rysunku planu może podlegao mo-
dyfikacjom wyłącznie w zakresie i na warunkach 
określonych w ustaleniach szczegółowych niniej-
szej uchwały, 

22) orienwacyjnych granicach obszarów ograniczonego 
używkowania – należy przez to rozumieo granice 
naniesione w oparciu o potencjalny (teoretyczny) 
zasięg oddziaływania obiektu, dla którego ustala 
się obszar ograniczonego użytkowania. Granice te 
są obowiązującym ustaleniem planu do czasu wy-
dania stosownej decyzji administracyjnej, 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5200  – Poz. 908 

23) werenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– należy przez to rozumieo funkcję terenów  
i obiektów pełniących, przeznaczonych bądź mo-
gących pełnio funkcję mieszkaniową o charakterze 
jednorodzinnym w rozumieniu przepisów szcze-
gólnych, 

24) werenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
– należy przez to rozumieo funkcję terenów  
i obiektów pełniących, przeznaczonych lub mogą-
cych pełnio funkcję mieszkaniową o charakterze 
wielorodzinnym i mieszkalnictwa zbiorowego,  
w rozumieniu przepisów szczególnych, 

25) werenach zabudowy usługowej – należy przez to 
rozumieo funkcję terenów i obiektów służących 
działalności z zakresu: 
– handlu detalicznego o powierzchni sprzedażo-

wej nieprzekraczającej 2000 m2, 
– gastronomii, 
– działalności biurowej, administracji i zarządza-

nia, 
– ubezpieczeń i finansów, 
– poczty i telekomunikacji, 
– oświaty i nauki, 
– odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, 
– opieki społecznej, 
– kultury, sztuki i rozrywki, 
– sportu i rekreacji, 
– turystyki i hotelarstwa, 
– projektowania i pracy twórczej, 
– drobnych usług rzemieślniczych takich jak 

usługi fryzjerskie, pralnicze oraz drobne usługi 
naprawcze sprzętu codziennego użytku z wy-
łączeniem napraw samochodów i motocykli, 

o ile z ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały 
nie wynika inaczej, 

26) werenach sporwu i rekreacji – należy przez to ro-
zumieo kubaturowe i terenowe obiekty służące 
uprawianiu sportu, rekreacji, wypoczynkowi, oraz 
turystyce i krajoznawstwu, w tym stanowiące ba-
zę noclegową i gastronomiczną, wraz z funkcjami 
uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową or-
ganizację działalności podstawowej, 

27) obszarze zorganizowanej działalności inweswycyj-
nej – należy przez to rozumieo obszar, na którym 
warunkiem wprowadzenia zabudowy w obrębie 
poszczególnych terenów jest wykonanie dla tych 
terenów kompleksowej dokumentacji budowlanej  
i uzyskanie pozwolenia na budowę obejmującego 
całe zamierzenie inwestycyjne przewidziane na 
każdym z tych terenów. popuszcza się etapowa-
nie inwestycji na zasadach określonych w decyzji 
o pozwoleniu na budowę, 

28) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieo 
wolno stojące, trwale związane z gruntem urzą-
dzenia reklamowe, niepełniące równocześnie in-
nych funkcji. 

§ 4 

1. Następujące oznaczenia w rysunku planu są ustale-
niami obowiązującymi: 

1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o 
różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, 

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania, z zastrzeżeniem ustaleń 
szczegółowych niniejszej uchwały, 

3) przeznaczenie terenów – wyrażone na rysunku 
planu symbolami literowymi i numerami wy-
różniającymi poszczególne tereny, 

4) oznaczenia terenów celu publicznego, 
5) oznaczenia przestrzeni publicznej, 
6) oznaczenia dotyczące kategoryzacji elementów 

układu komunikacji kołowej – funkcje i stan-
dardy techniczne dróg i ulic, ciągów pieszych  
i rowerowych, 

7) wymagania dotyczące lokalizacji i wymagań 
technicznych dla zjazdów i skrzyżowań z uli-
cami układu komunikacji publicznej oraz lokali-
zacji podziemnego przejścia dla pieszych, 

8) ustalenia dotyczące stopnia zachowania zabu-
dowy istniejącej, 

9) wymagania przestrzenne dla trwale adaptowa-
nej bądź nowo realizowanej zabudowy oraz dla 
zagospodarowania terenu, w tym obowiązują-
ce i nieprzekraczalne linie zabudowy, strefy lo-
kalizacji obiektów kubaturowych, wymagania 
dotyczące osi kompozycyjnych w rozplanowa-
niu zabudowy oraz lokalizacji dominant archi-
tektonicznych, a także wymagania zawarte  
w tabelkach odnoszących się do terenów, 

10) granice obszarów zorganizowanej działalności 
inwestycyjnej, 

11) granice strefy ochrony krajobrazu kulturowego, 
12) linie podziałów geodezyjnych, z zastrzeżeniem 

ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 
13) dopuszczalna lokalizacja nośników reklamo-

wych, 
14) granica obszaru objętego planem, rozumiana 

jako tożsama z przyległymi do niej liniami roz-
graniczającymi. 

2. Oznaczona na rysunku planu granica użytku ekolo-
gicznego ma charakter orientacyjny i może zostao 
skorygowana na podstawie opracowania branżo-
wego, w ramach odrębnego od planu postępowania 
dla ustanowienia jego ochrony prawnej. 

3. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące 
pomników przyrody, obiektów zabytkowych wska-
zanych do objęcia ochroną, granicy strefy zAn 
ochrony konserwatorskiej oraz granicy otuliny Ru-
dawskiego Parku Krajobrazowego mają charakter 
informacyjny i mogą byo korygowane na bazie i w 
trybie przepisów szczególnych. 

4. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące 
przebiegów oraz średnic magistralnych sieci infra-
struktury technicznej mogą podlegao modyfikacjom 
określonym w § 7 niniejszej uchwały. 

R O Z p Z I A Ł  2 

USTALENIA SOCOEGÓŁOWE 

§ 5 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
zawiera poniższa tabela: 
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2. Ustala się następujące minimalne wskaźniki ilości 
miejsc parkingowych: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 

miejsce/1 mieszkanie, 
2) dla usług: 

a) administracji i handlu – 1 miejsce/40 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

b) gastronomii – 1 miejsce/4 miejsca konsump-
cyjne, 

c) pensjonatów, hoteli – 1 mp/1 pokój, 
d) pozostałych usług – 1 miejsce/4 użytkowni-

ków (klienci, kontrahenci, pracownicy). 

§ 7 

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej: 
1) zasady ogólne: 

a) dopuszcza się zmianę przebiegów oraz para-
metrów istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej, a także lokalizację nieoznaczonych na 

rysunku planu obiektów i urządzeń infrastruk-
tury technicznej, z zastrzeżeniem ustaleń za-
wartych w punkcie 2 ppkt zen, 

b) stacje transformatorowe mogą byo lokalizo-
wane na wszystkich typach terenów, na któ-
rych nie wprowadzono zakazu zabudowy 
obejmującego ten rodzaj zainwestowania, 
przy wymogu nadania im indywidualnej, po-
wiązanej architektonicznie i kompozycyjnie  
z otoczeniem formy, 

c) na obszarze objętym planem dopuszcza się 
instalowanie urządzeń do pozyskiwania ener-
gii ze źródeł niekonwencjonalnych, z wyjąt-
kiem turbin wiatrowych, 

d) wszelkie inwestycje związane z uzbrojeniem 
terenu winny byo w zakresie lokalizacji, prze-
biegu i parametrów technicznych podporząd-
kowane planowanej funkcji podstawowej. 

2) zasady szczegółowe wyposażenia obszaru obję-
tego planem w sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej określa poniższa tabela: 
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3) zasady modernizacji i budowy systemów infrastruk-
tury technicznej o charakterze magistralnym: 
a) istniejący gazociąg średniego podwyższonego 

ciśnienia relacji Ścięgny – Jelenia Góra (pn 250, 
1,6 MPa) przeznacza się do zachowania z wy-
mogiem przełożenia jego północnego odcinka  
w celu usunięcia kolizji z projektowaną obwod-
nicą południową. Proponowany przebieg projek-
towanego odcinka gazociągu oznaczono na ry-
sunku planu. Przebieg ten może ulec korekcie 
pod warunkiem zapewnienia możliwości realiza-
cji pozostałych ustaleń regulacyjnych, 

b) istniejącą napowietrzną sieo elektroenergetyczną 
średniego napięcia przeznacza się do skablowa-
nia. Zastępujące ją linie kablowe należy prowa-
dzio wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz w są-
siedztwie granic działek, 

c) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 
wysokiego napięcia (110kV) przeznaczona jest 
do zachowania, 

d) budowa wież antenowych jest dopuszczalna wy-
łącznie na obszarach, na których nie wprowa-
dzono ograniczeń w zakresie lokalizacji obiek-
tów, dla których sporządzenie raportu w sprawie 
oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe 
oraz przy wykluczeniu typowych konstrukcji kra-
towych. Wieże winny byo realizowane w opar-
ciu o projekty indywidualne, nadające im cechy 
pozytywnych dominant architektonicznych. 

 

§ 8 

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu 
opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wyso-
kości: 
1) 0% – na terenach komunalnych, 
2) 30% – na pozostałych terenach. 

R O Z p Z I A Ł  3 

PROEPISY KOOCOWE 

§ 9 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Jeleniej Góry. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego. 
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Oałącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry z dnia 31 swycznia 
2006 r. (poz. 908) 

 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5230  – Poz. 908 

 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5231  – Poz. 908 

 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5232  – Poz. 908 

 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5233  – Poz. 908 

 
 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5234  – Poz. 908 

 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5235  – Poz. 908 

Oałącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry z dnia 31 swycznia 
2006 r. (poz. 908) 

 
 
 

ROOSTROYGNITCIE O SPOSOBIE ROOPATROENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU OAGOSPODAROWANIA PROESTROENNEGO DLA TERENÓW PO BYŁEJ  
    JEDNOSTCE WOJSKOWEJ POŁOŻONYCH PROY ULICY SUDECKIEJ W JELENIEJ GÓROE 
 
 
Uwaga wniesiona przez Bracco sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 83,  
58-500 Jelenia Góra 

A. przedmiow uwagi: 

Uwaga dotyczy ustalenia na poziomie 0% stawki służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w 
art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do tere-
nów oznaczonych symbolami: MWCU 2C3U MNCMW 1U KDWD1C KDWD2C KDWD3C U5C 
MNCMWCOP 1C2C3C U7 
 
B. sposób rozswrzygnięcia uwagi – nie uwzględniono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oałącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry z dnia 31 swycznia 
2006 r. (poz. 908) 

 
 
 

ROOSTROYGNITCIE O SPOSOBIE REALIOACJIC OAPISANYCH W PLANIEC INWESTYCJI  
O OAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICONEJC KTÓRE NALEŻĄ DO OADAO WŁASNYCH  
                              GMINY ORAO OASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów 
po byłej jednostce wojskowej położonych przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze, po stronie gmi-
ny wystąpią  następujące zobowiązania związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwalenia planu: 
 

Zadanie Sposób realizacji Zasady finansowania 
Budowa promenady pieszej 
oznaczonej symbolami Kpp1  
i Kpp 2 

inwestycja z możliwością etapo-
wania,  

ze środków budżetowych, w ra-
mach działu 600 – transport  
i łącznośo – rozdział 60016 drogi 
publiczne gminne  

Przejęcie sieci wodociągowej 
oraz kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej zrealizowanych 
przez inwestorów prywatnych  

realizacja przez inwestorów pry-
watnych 

ze środków budżetowych, w ra-
mach działu 900 – gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska –
rozdział 90095 pozostała działal-
nośo  

 
Ustala się, że gmina będzie ubiegao się o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację 
ww. inwestycji. W wypadku pozyskania funduszy z tych źródeł zasady finansowania ww. za-
dań zmienią się odpowiednio do uzyskanych funduszy. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 23 lutego 2006 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Syców 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. pz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nienazwanym ulicom w Sycowie nadaje się nazwę: 
– Mieszka I (numer geodezyjny działki: cz. 28/9, cz. 

28/18 – a.m. 9), 
– Bolesława Krzywouswego (numer geodezyjny dział-

ki: cz. 28/9, 28/16, 28/21, cz. 5, 4/13, 28/22 – 
a.m. 9), 

– Władysława Łokiewka (numer geodezyjny działki:  
cz. 28/9, 28/17, – a.m. 9), 

– Bolesława Chrobrego (numer geodezyjny działki:  
cz. 29/1, cz. 30/1, 43 – a.m. 9; cz. 9/3, cz. 8/3, 
cz. 7/11 – a.m. 3). 

§ 2 

Położenie ulic przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Syców. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWOpNICZĄCP 
RApP MIEJSKIEJ 

 
KAZIMIERZ CICHOŃ 
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Oałącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Sycowie z dnia 23 luwego 
2006 r. (poz. 909) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 

z dnia 28 lutego 2006 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr III/11/02 Rady Miejskiej 
w Bolkowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uswalenia wysokości 
   swawek podawku od środków wransporwowych na werenie  gminy Bolków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: pz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), w związku 
z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity pz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, 
poz. 1683, pz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, 
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, pz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, 
pz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, 
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 
179, poz. 1484) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr III/11/02 Rady Miejskiej w Bolkowie  
z 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na tere-
nie gminy Bolków wprowadza się następujące zmiany: 
– w załączniku nr 2 określającym stawki podatku  

od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w kolum-
nie zinne systemy zawieszenia osi jezdnychn  
wiersz 4 kwotę stawki z1.937,76 złn zastępuje się 
kwotą z1.936,29 złn, wiersz 6 kwotę stawki 
z2.548,65 złn zastępuje się kwotą z2.505,15 złn, 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolko-
wa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego. 
Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego za 
2006 rok. 
 
 
 
 
 
 

 
PRZEWOpNICZĄCP 
RApP MIEJSKIEJ 

 
HENRYK BACZMAŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA 

z dnia 29 grudnia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przeswrzennego 
wsi Makowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity pz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 
pz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie 
z uchwałą nr XXV/318 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 sierpnia 2004 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Makowice, Rada Gminy Świdnica uchwala, co 
następuje: 
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R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Makowice. 

2. Granice terenu objętego planem, o którym mowa  
w ust. 1, zawierają się w obrębie geodezyjnym wsi 
Makowice. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Rysunek planu w skali 1:5000 – załącznik nr 1, 
2) Rysunek planu w skali 1:2000 – załącznik nr 2, 
3) Rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 3, 
4) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do planu – załącznik nr 4, 
5) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasa-
dach ich finansowania – załącznik nr 5. 

4. Plan określa: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy, 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
grożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym, 

9) szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy, 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów, 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

§ 2 

1. W planie wyznacza się tereny, objęte liniami roz-
graniczającymi określonymi na rysunku planu, o na-
stępującym przeznaczeniu podstawowym: 
1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem RMC 
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MNC 

3) tereny usług publicznych i komercyjnych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem UC 

4) tereny usług sportowych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem USC 

5) tereny lasów i dolesień, oznaczone na rysunku 
planu symbolem OLC 

6) tereny parków zabytkowych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ONC 

7) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem OPC 

8) tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu 
symbolem OCC 

9) tereny zabudowy produkcyjnej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem PC 

10) tereny urządzeń elektroenergetycznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem EC 

11) tereny urządzeń służących do poboru i uzdat-
niania wody, oznaczone na rysunku planu 
symbolem WC 

12) tereny gruntów rolnych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem RC 

13) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem WSC 

14) tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu 
symbolem KKC 

15) tereny dróg publicznych: 
a) zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDOC 
b) lokalnych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDLC 
c) dojazdowych, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem KDDC 
16) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem KDW. 
2. pla terenów, o których mowa w ust. 1, wprowa-

dza się dodatkowe oznaczenia cyfrowe wyodręb-
niające tereny o różnych ustaleniach dotyczących 
funkcji i zasad zagospodarowania oraz oznaczenia 
graficzne odnoszące się do szczególnych warun-
ków zagospodarowania. 

3. popuszcza się, do czasu realizacji ustaleń planu, 
dotychczasowe użytkowanie terenów pod warun-
kiem, że istniejące parametry powierzchni zabudo-
wy oraz wielkości działek, związanych z istniejącą 
funkcją, nie zostaną powiększone. 

§ 3 

Ilekroo w uchwale i na rysunkach planu jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieo miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego wsi Makowice; 
2) rysunku planu – należy przez to rozumieo załącz-

nik nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały, stanowiące 
integralną częśo planu, 

3) werenie – należy przez to rozumieo obszar o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowa-
nia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, 

4) przeznaczeniu podswawowym werenu – należy 
przez to rozumieo podstawowe funkcje, pod które 
przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczają-
cymi teren, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym werenu – należy 
przez to rozumieo funkcje, które mogą byo wpro-
wadzone na danym terenie w celu uzupełnienia  
i wzbogacenia funkcji podstawowej terenu; funk-
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cje te nie mogą przekraczao 50% terenu przezna-
czonego pod funkcję podstawową, 

6) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieo 
wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabu-
dowy budynków do powierzchni odpowiadającej 
im działki na danym terenie, 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieo wyznaczoną od drogi publicznej dla da-
nego terenu linię, której nie może przekroczyo ża-
den element zabudowy, 

8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to ro-
zumieo wyznaczoną od drogi publicznej dla dane-
go terenu linię, przy której powinien zostao posa-
dowiony budynek mieszkalny, a jego ściana fron-
towa powinna przylegao do linii większą częścią 
swojej długości, dla budynków gospodarczych  
i garaży jest to linia nieprzekraczalna, 

9) usługach komercyjnych – należy przez to rozu-
mieo tereny przeznaczone pod usługi obejmujące: 
administrację, obsługę działalności gospodarczej 
(biura, agencje, banki, pośrednictwo finansowe, 
wynajem nieruchomości), handel detaliczny, ga-
stronomię, rzemiosło nieprodukcyjne, naprawę 
sprzętu AGp, usługi agroturystyczne i turystyczne 
(hotele, pensjonaty), 

10) usługach publicznych – należy przez to rozumieo 
tereny zagospodarowane pod administrację pu-
bliczną, służby, inspekcje, oświatę, opiekę spo-
łeczną, ochronę zdrowia, działalnośo społeczno- 
-kulturalną, działalnośo związaną z obronnością i 
bezpieczeństwem państwa, działalnośo kościo-
łów, 

11) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to 
rozumieo wyrażony w procentach stosunek po-
wierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do 
powierzchni działki na danym terenie. 

R o z d z i a ł  2 

Oasady ochrony i kszwałwowania ładu przeswrzennego 

§ 4 

1. Zakaz stosowania nienaturalnych okładzin elewa-
cyjnych, typu siding na obiektach figurujących  
w rejestrze i ewidencji zabytków, położonych  
w strefie ochrony konserwatorskiej, mieszkalnych i 
usługowych. 

2. Zakaz stosowania blachy trapezowej i falistej do 
pokrycia połaci dachowych na budynkach miesz-
kalnych. 

§ 5 

1. Zakaz budowy ogrodzeń pełnych (murów) od stro-
ny dróg. 

2. Miejsca na pojemniki na odpady (zasieki) powinny 
byo lokalizowane w ogrodzeniach nieruchomości od 
strony dróg. 

3. Lica budynków gospodarczych i garażowych  
w zabudowie jednorodzinnej nie powinny byo wy-
sunięte przed lico budynku mieszkalnego. 

4. Wejście główne do budynku mieszkalnego w zabu-
dowie jednorodzinnej powinno byo zlokalizowane 
od strony drogi, z której dostępna jest nierucho-
mośo. 

§ 6 

pla umieszczania nośników reklamowych ustala się: 
1) Lokalizacja wolno stojących nośników reklamo-

wych tylko w liniach rozgraniczających dróg, za 
zgodą zarządcy drogi. 

2) Na pozostałym obszarze lokalizacja nośników re-
klamowych tylko na elewacjach budynków. 

3) Zakaz umieszczania nośników reklamowych na 
obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 

4) Umieszczanie nośników reklamowych na obiektach 
figurujących w ewidencji zabytków należy uzgad-
niao za Służbą Ochrony Zabytków. 

R o z d z i a ł  3 

Oasady ochrony środowiska przyrodniczego  
i krajobrazu kulwurowego 

§ 7 

1. Ustanawia się strefę zKn ochrony krajobrazowej, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, obejmu-
jącą południową częśo wsi leżącą na prawym brze-
gu Piławy oraz tereny dawnych i obecnych sta-
wów. 

2. pla terenów położonych w strefie zKn ochrony 
krajobrazu: 
1) Prowadzenie nowych działań inwestycyjnych 

wymaga zaopiniowania przez Służbę Ochrony 
Zabytków. 

2) Formę nowych i modernizowanych budynków 
należy dostosowao do skali, ukształtowania bry-
ły i detalu do historycznej zabudowy. 

3) Poddaje się szczególnym wymogom estetycz-
nym takich elementów krajobrazu jak: mostki  
i balustrady przy ciekach wodnych, zwłaszcza 
wzdłuż zabudowy. 

4) Ustala się ochronę form i sposobu użytkowania 
terenów takich jak: rozłogi pól, układ dróg, 
miedz, zadrzewień śródpolnych, alei, szpalerów, 
grobli, stawów, przebiegu cieków wodnych,  
z zachowaniem wykształconego sposobu parce-
lacji gruntów i form użytkowania. 

§ 8 

Ustala się następujące zasady ochrony terenów zieleni: 
1) Nakazuje się utrzymanie i uzupełnianie zadrzewień  

i zakrzewień śródpolnych oraz przy drogach dojaz-
dowych do pól. 

2) Nakazuje się utrzymywanie i uzupełnianie zieleni 
związanej z ciekami wodnymi. 

3) Nakazuje się utrzymywanie i uzupełnianie zieleni 
wysokiej towarzyszącej drogom publicznym. 

§ 9 

1. Na terenie objętym planem występuje park wpisany 
do rejestru zabytków pod numerem 1170/Wł z dnia 
28 marca 1986 r. 

2. Na terenie parku zabytkowego ustala się: 
1) Wszelkie prace budowlane, renowacyjne i po-

rządkowe należy uzgadniao ze Służbą Ochrony 
Zabytków. 

2) Utrzymywanie i konserwowanie zieleni aż do jej 
śmierci biologicznej, a powstałe ubytki należy 
uzupełniao zielenią zgodnie z istniejącym siedli-
skiem. 
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§ 10 

Ustala się następujące zasady ochrony powierzchni 
ziemi: 
1) Zakazuje się odprowadzenia ścieków bezpośrednio 

do gruntów. 
2) Zakazuje się niwelacji terenu niemających związku 

z realizacją przedsięwzięcia przewidzianego na da-
nym terenie. 

3) Masy ziemne przemieszczane w związku z realiza-
cją przedsięwzięcia powinny byo wykorzystane do 
zagospodarowania terenu. 

§ 11 

Ustala się następujące zasady ochrony powietrza: 
1) Nakazuje się stosowanie do celów grzewczych oraz 

ciepłej wody użytkowej paliw ekologicznych (np. 
gaz, energia elektryczna, olej opałowy). 

2) popuszcza się stosowanie do celów grzewczych 
odnawialnych źródeł energii oraz wkładów komi-
nowych opalanych drewnem. 

3) popuszcza się stosowanie do celów grzewczych 
paliw stałych, z których poziom emisji substancji 
szkodliwych do powietrza nie przekracza ustalo-
nych norm. 

4) Uciążliwości wynikające z charakteru prowadzonej 
działalności nie mogą przekraczao wartości dopusz-
czalnych na granicy nieruchomości lub wyznaczo-
nych decyzjami stref uciążliwości. 

§ 12 

Ustala się następujące zasady ochrony wód: 
1) Ustala się strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wo-

dy, zgodnie z rysunkiem planu. 
2) W strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody: 

a) zabrania się użytkowania gruntów do celów nie-
związanych z eksploatacją ujęcia wody 

b) ogranicza się do niezbędnych potrzeb przebywa-
nie osób niezatrudnionych przy urządzeniach 
wodnych 

c) należy zapewnio stały dozór sanitarny 
3) Ustala się strefę ochrony pośredniej zewnętrznej 

ujęcia wody, zgodnie z rysunkiem planu. 
4) W strefie ochrony pośredniej zewnętrznej zabrania 

się: 
a) lokalizowania nowych ujęo wody z wyłączeniem 

studni Gminy Świdnica 
b) przechowywania i składowania odpadów pro-

mieniotwórczych 
c) lokalizowania magazynów produktów ropopo-

chodnych i innych substancji chemicznych oraz 
rurociągów do ich transportu. 

R o z d z i a ł  4 

Oasady ochrony dziedzicwwa kulwurowego i zabywków 
oraz dóbr kulwury współczesnej 

§ 13 

1. Ustanawia się strefę zAn ścisłej ochrony konserwa-
torskiej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
obejmującą zespół pałacowy z folwarkiem i stawem 
ozdobnym oraz założenie kościelne. 

2. pla terenów położonych w strefie zAn ochrony 
konserwatorskiej: 

1) Wszelkie działania i zamierzenia (w tym podziały 
nieruchomości oraz roboty ziemne) należy 
uzgadniao ze Służbą Ochrony Zabytków. 

2) Ochronie podlegają wszelkie obiekty podziemne  
i pojedyncze znaleziska oraz odkryte podczas 
remontów detale architektoniczne. 

3) Należy dostosowao nową zabudowę do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sy-
tuacji, skali i bryły; nowa zabudowa nie może 
dominowao nad zabudową historyczną. 

4) Należy dążyo do zachowania historycznego 
układu przestrzennego, tj. rozplanowania dróg, 
linii zabudowy i kompozycji zieleni. 

5) Zakazuje się lokalizowania inwestycji mogących 
znacząco oddziaływao na środowisko. 

6) Zakazuje się urządzania placów składowych. 

§ 14 

1. Ustanawia się strefę zBn ochrony konserwatorskiej, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, obejmu-
jącą obszar wsi związany z zespołem pałacowym, 
w tym drugie założenie folwarczne. 

2. pla terenów położonych w strefie zBn ochrony kon-
serwatorskiej: 
1) Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie prze-

budowy, rozbudowy i remontów, a także zmiany 
funkcji obiektów figurujących w ewidencji za-
bytków architektury i budownictwa wymagają 
uzgodnienia ze Służbą Ochrony Zabytków. 

2) Prowadzenie wszelkich prac ziemnych wymaga 
uprzedniego powiadomienia Służby Ochrony Za-
bytków. 

3) Należy dostosowao nową zabudowę do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sy-
tuacji, skali i bryły; nowa zabudowa nie może 
dominowao nad zabudową historyczną. 

§ 15 

1. Ustanawia się strefę zOWn obserwacji archeolo-
gicznej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
obejmującą nowożytne siedlisko wsi o średnio-
wiecznej metryce. 

2. W granicach strefy zOWn wszelkie prace ziemne 
należy uzgadniao za Służbą Ochrony Zabytków. 

3. Ustanawia się strefy występowania stanowisk ar-
cheologicznych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu, w granicach których wszelkie roboty ziemne 
podlegają uzgodnieniu ze Służbą Ochrony Zabyt-
ków. 

§ 16 

1. Ustanawia się strefę zWn ochrony archeologicznej, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, obejmu-
jącą wały ziemne z 1762 r. na Górze Popiel. 

2. W granicach strefy zWn wszelkie prace należy 
uzgadniao ze Służbą Ochrony Zabytków. 

3. Prowadzenie prac w granicach strefy pod ścisłym 
nadzorem Służby Ochrony Zabytków. 

§ 17 

1. Na terenie objętym planem występują obiekty wpi-
sane do rejestru zabytków: 
1) Pałac w Makowicach – nr rej. 731/Wł z dnia  

30 czerwca 1979 r. 
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2) Kościół filialny p.w. św. Katarzyny – nr rej 
773/Wł z dnia 8 listopada 1980 r. 

2. Na terenie objętym planem występują obiekty figu-
rujące w ewidencji zabytków: 

1) Mur cmentarza z bramą przy kościele 
2) Cmentarz przykościelny 
3) Cmentarz parafialny 
4) Oficyna mieszkalna w zespole pałacowym 
5) pom mieszkalno-gospodarczy w zespole pała-

cowym 
6) Stodoła w zespole pałacowym 
7) Cmentarz rodowy w parku 
8) pom mieszkalno-usługowy – Makowice nr 5 
9) Stodoła w zespole – Makowice nr 5 

10) pom mieszkalny – Makowice nr 6 
11) Stodoła w zespole – Makowice nr 6 
12) pom mieszkalny – Makowice nr 11 
13) pom mieszkalny – Makowice nr 16 
14) pom mieszkalny – Makowice nr 21 
15) pom mieszkalny – Makowice nr 27 
16) Obora – Makowice nr 28 

3. Wszelkie działania i zamierzenia inwestycyjne na 
obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz fi-
gurujących w ewidencji zabytków należy uzgadniao 
ze Służbą Ochrony Zabytków. 

R o z d z i a ł  5 

Oasady modernizacjiC rozbudowy i budowy  
infraswrukwury wechnicznej 

§ 18 

Ustala się następujące ogólne zasady budowy infra-
struktury technicznej: 
1) Sieci uzbrojenia technicznego na obszarze zabudo-

wanym należy sytuowao w liniach rozgraniczają-
cych komunikację kołową. 

2) W szczególnych przypadkach, wymuszonych konfi-
guracją terenu lub istniejącym zainwestowaniem, 
dopuszcza się sytuowanie uzbrojenia na terenie za-
budowanym poza liniami rozgraniczającymi komu-
nikacji w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomo-
ści. 

§ 19 

Ustalenia dla sieci wodociągowej: budowa i rozbudo-
wa sieci wodociągowej zgodnie z zapisami § 18. 

§ 20 

Ustalenia dla sieci kanalizacyjnej: 
1) Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej zgodnie 

z zapisami § 18. 
2) Nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej 

dla całego obszaru objętego planem. Możliwa bu-
dowa kanalizacji deszczowej lokalnie dla jednego 
lub kilku budynków lub terenów i odprowadzenie 
do wód powierzchniowych. 

§ 21 

Ustalenia dla sieci gazowej: 
1) pla istniejących i projektowanych sieci gazowych 

podwyższonego średniego ciśnienia pN 300,  
PN 1.6 MPa, pN 250, PN 1.6 MPa: 
a) Nowe sieci należy prowadzio poza obszarem za-

budowanym wsi. 

b) pla istniejących sieci ustala się strefę ochronną 
o szerokości 40 m (po 20 m od gazociągu). 

c) Wszelkie inwestycje wzdłuż strefy ochronnej na-
leży uzgadniao z zarządcą sieci gazowej. 

2) Sieci gazowe niskiego ciśnienia należy prowadzio 
zgonie z zapisami § 18. 

3) Ustala się następujące zasady zagospodarowania  
w strefie ochronnej: 
a) Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy. 
b) Zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m 

(po 2 m od gazociągu) 
c) Obowiązek zapewnienia swobodnego przejazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swobod-
nego przemieszczania się wzdłuż gazociągu. 

d) Lokalizacja podziemnego uzbrojenia techniczne-
go na warunkach i po uzgodnieniu z zarządcą 
sieci gazowej. 

§ 22 

Ustalenia dla sieci elektroenergetycznej: 
1) pla istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV 

relacji Świebodzice – Ząbkowice: 
a) Ustala się strefę ochronną o szerokości 70 m 

(po 35 m od osi linii) wolną od zabudowy bu-
dynkami mieszkalnymi oraz innymi obiektami 
przeznaczonymi na pobyt stały ludzi. 

b) Utrzymanie i modernizacja linii na zasadach 
określonych przez zarządcę sieci. 

c) Możliwośo przebudowy linii na linię 400kV lub 
na linię wielotorową, wielonapięciową. 

2) pla istniejących i projektowanych linii 110 kV: 
a) Nowe linie należy prowadzio poza obszarem za-

budowanym wsi. 
b) pla istniejących linii napowietrznych ustala się 

strefę ochronną o szerokości 30 m (po 15 m od 
osi linii) wolną od zabudowy budynkami miesz-
kalnymi oraz innymi obiektami przeznaczonymi 
na pobyt stały ludzi. 

c) Należy dążyo do skablowania linii napowietrz-
nych na obszarach przewidzianych pod zabudo-
wę. 

d) W przypadku skablowania linii napowietrznych 
strefa ochronna nie obowiązuje. 

e) Remont linii na zasadach określonych przez za-
rządcę sieci. 

3) pla istniejących i projektowanych linii 20kV: 
a) pla istniejących linii napowietrznych ustala się 

strefę ochronną o szerokości 16 m (po 8 m od 
osi linii) wolną od zabudowy budynkami miesz-
kalnymi oraz innymi obiektami przeznaczonymi 
na pobyt stały ludzi. 

b) Należy dążyo do skablowania linii napowietrz-
nych na obszarach przewidzianych pod zabudo-
wę. 

c) W przypadku skablowania linii napowietrznych 
strefa ochronna nie obowiązuje. 

d) Remont linii na zasadach określonych przez za-
rządcę sieci. 

4) pla istniejących i projektowanych linii niskiego na-
pięcia: 
a) Nowe linie należy prowadzio jako kablowe zgod-

nie z § 18. 
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b) Zaopatrzenie w energię elektryczną poszczegól-
nych działek na zasadach określonych przez za-
rządcę sieci i spełniających zapisy niniejszego 
paragrafu. 

§ 23 

1. Gromadzenie odpadów stałych w przystosowanych 
pojemnikach z zastosowaniem segregacji odpadów 
i wywóz na wysypisko śmieci. 

2. Nie przewiduje się budowy sieci ciepłowniczych dla 
obszaru objętego planem. 

§ 24 

Zasady obsługi poszczególnych terenów w zakresie 
infrastruktury technicznej: 
1) Zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego. 
2) Odprowadzenie ścieków docelowo do zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej. 
3) Tymczasowo dopuszcza się korzystanie ze szczel-

nych zbiorników na nieczystości ciekłe lub z przy-
obiektowych oczyszczalni ścieków. 

4) Budowa przyobiektowych oczyszczalni ścieków 
tylko po uprzednim wykonaniu badań chłonności 
gruntu dla wprowadzenia oczyszczonych ścieków 
do gruntu. 

5) Zasilanie w energię elektryczną z sieci energetycz-
nej, na warunkach określonych przez zarządcę sie-
ci. 

6) Zaopatrzenie w gaz po wybudowaniu sieci gazowej 
na terenie gminy na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci, tymczasowo dopuszcza się lokali-
zowanie zbiorników na gaz propan – butan. 

7) Ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne 
systemy grzewcze i zgodnie z § 11, pkt 1, 2, 3. 

R o z d z i a ł  6 

Wymagania wynikające z powrzeb kszwałwowania  
przeswrzeni publicznych 

§ 25 

1. Ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 
1) Zapewnienie dostępności osobom niepełno-

sprawnym do przestrzeni publicznych. 
2) W przestrzeni publicznej należy lokalizowao 

obiekty małej architektury. 
3) Elementy użytkowe w przestrzeni publicznej 

(lampy oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, ław-
ki, kosze na śmieci) powinny byo ujednolicone. 

2. Organizacja imprez masowych tylko na terenach 
oznaczonych symbolem U, US i ZP. popuszcza się 
lokalizację tymczasowych obiektów handlowo- 
-usługowych, związanych z organizacją imprez ma-
sowych. 

R o z d z i a ł  7 

Oasady modernizacjiC rozbudowy i budowy syswemów 
komunikacji 

§ 26 

pla dróg oznaczonych symbolem 1KpZ, 2KpZ ustala 
się: 
1) Linie rozgraniczające drogę pokrywają się z granicą 

działki drogowej. 

2) Liczba pasów ruchu – 2. 
3) Lokalizowanie infrastruktury technicznej poza tere-

nem utwardzonym drogi. 

§ 27 

pla dróg oznaczonych symbolem KpL ustala się: 
1) Szerokośo w liniach rozgraniczających – 12 m na 

terenie zabudowanym; 15 m poza terenem zabu-
dowanym. 

2) Liczba pasów ruchu – 2. 
3) Lokalizowanie infrastruktury technicznej poza tere-

nem utwardzonym drogi. 

§ 28 

1. pla dróg oznaczonych symbolem 1Kpp, 2Kpp, 
3Kpp, 5Kpp, 6Kpp ustala się: 
1) Szerokośo w liniach rozgraniczających – 10 m. 
2) Liczba pasów ruchu – 2. 
3) Lokalizowanie infrastruktury technicznej poza te-

renem utwardzonym drogi. 
4) Zakończenie drogi 5Kpp placem manewrowym. 

2. pla dróg oznaczonych symbolem 4Kpp ustala się: 
1) Linie rozgraniczające drogę pokrywają się z gra-

nicą działki drogowej. 
2) Liczba pasów ruchu – 2. 
3) Lokalizowanie infrastruktury technicznej poza te-

renem utwardzonym drogi. 

§ 29 

1. pla dróg oznaczonych symbolem 1KpW, 2KpW, 
3KpW, 4KpW, 5KpW, 6KpW, 7KpW, 8KpW, 
10KpW ustala się: 
1) Linie rozgraniczające dróg pokrywają się z grani-

cami działek drogowych. 
2) Liczba pasów ruchu – 2. 

2. pla dróg oznaczonych symbolem 9KpW ustala się: 
1) Szerokośo w liniach rozgraniczających – 8 m. 
2) Liczba pasów ruchu – 2. 

§ 30 

1. Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych na 
działkach budowlanych w oparciu o następujące 
wskaźniki: 
1) dla usług publicznych – 1 m.p./40 m² p.u., 
2) dla obiektów sportowo-rekreacyjnych – 1 m.p./ 

/10 użytkowników, 
3) dla szkół –  1 m.p./30 uczniów, 
4) dla barów, restauracji – 1 m.p./10 miejsc kon-

sumpcyjnych, 
5) dla hoteli - 1 m.p./20 łóżek, 
6) dla zabudowy produkcyjnej – 1 m.p./70 m² p.u., 

2. popuszcza się, za zgodą zarządcy drogi, uwzględ-
nienie w bilansie przyulicznych miejsc postojowych. 

§ 31 

1. pla terenów oznaczonych symbolem 1KK, 2KK, 
3KK ustala się: 
1) Przeznaczenie pod urządzenia i zabudowania 

związane z komunikacją kolejową. 
2) Zakaz wtórnego podziału nieruchomości. 

2. pla terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 
się: 
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1) Lokalizowanie sieci i urządzeń związanych z in-
frastrukturą techniczną, w tym lokalizowanie 
urządzeń związanych z telefonią bezprzewodo-
wą. 

2) Przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną. 
3. Ustala się strefę ograniczonego użytkowania (zakaz 

zabudowy) w odległości 10 m od linii rozgranicza-
jącej tereny kolejowe i 20 m od osi skrajnego toru 
kolejowego. 

4. pla budynków i budowli przeznaczonych do prowa-
dzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej 
nie stosuje się zapisów ust. 3. 

R o z d z i a ł  8 

Oasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 32 

1. Wtórny podział nieruchomości przy zachowaniu 
minimalnej wielkości działki 0,08 ha. 

2. popuszcza się wydzielenie działek o mniejszej po-
wierzchni pod warunkiem, że umożliwi to zabudo-
wę działki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dao budynki i ich usytuowanie. 

 

Rozdział 9 

Szczegółowe zasady zagospodarowania werenów 

§ 33. pla terenu 1.RM/MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nu 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg wewnętrznych 1KpW i 2KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 12 pkt 4, § 17 ust. 3. 

 
§ 34. pla terenu 2.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nu 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 1Kpp i wewnętrznej 1KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 12, pkt 4, § 15 ust. 3, § 22 ust. 2. 

 
§ 35. pla terenu 3.RM/MN ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 
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Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nu 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – .5 m od linii rozgraniczającej drogę 1Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 17 ust. 3. 

 
§ 36. pla terenu 4.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nu 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – .5 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 22 ust. 3. 

 
§ 37. pla terenu 5.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nu 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczających drogi. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min.30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg dojazdowych 1Kpp i 2Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 17 ust. 3. 

 
§ 38. pla terenu 6.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. progi wewnętrzne. 
3. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
4. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
5. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nu 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 2Kpp, wewnętrznej 8KpW oraz po-

przez wydzielone drogi wewnętrzne. 
Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2. 
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§ 39. pla terenu 7.RM ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne.  
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nu 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 8KpW. 

 
§ 40. pla terenu 8.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nu 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 2Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2. 

 
§ 41. pla terenu 9.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nu 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczających drogi. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: lokalnej KpL i dojazdowej 3Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 17 ust. 3. 

 
§ 42. pla terenu 10.RM/MN ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 3 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 
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Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę lokalną KpL. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: lokalnej KpL i wewnętrznej 10KpW. 

 
§ 43. pla terenu 1.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę 1Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 1Kpp i wewnętrznych 3KpW i 4KpW. 

 
§ 44. pla terenu 2.MN/RM ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 12 pkt 4, § 17 ust. 3, § 22 ust. 2. 

 
§ 45. pla terenu 3.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg wewnętrznych 2KpW i 3KpW. 

 
§ 46. pla terenu 4.MN ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 
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Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 1Kpp i wewnętrznej 4KpW. 

 
§ 47. pla terenu 5.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 3 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 40% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 7KpW. 

 
§ 48. pla terenu 6.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 2Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2. 

 
§ 49. pla terenu 7.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej KpL. 

 
§ 50. pla terenu 8.MN ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 
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Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej KpL. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 31 ust. 3. 

 
 
§ 51. pla terenu 9.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy –nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 9KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2. 

 
 
§ 52. pla terenu 10.MN/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy –nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: lokalnej KpL i dojazdowej 3Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2. 

 
 
§ 53. pla terenu 11.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczających drogi. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: lokalnej KpL zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym 

Opoczka, dojazdowych 5Kpp i 6Kpp. 
Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 21 pkt 2. 
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§ 54. pla terenu 12.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę 6Kpp. 
2. Obowiązująca linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę KpL zlokalizowaną w 

obrębie Opoczka. 
3. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
4. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
5. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: lokalnej KpL zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym 

Opoczka i dojazdowej 6Kpp. 
 
§ 55. pla terenu 1.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi publiczne. 
2. Zabudowa gospodarczo-garażowa towarzysząca funkcji usługowej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 10% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 1Kpp. 

 
§ 56. pla terenu 2.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi publiczne i komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowa gospodarczo-garażowa towarzysząca funkcji podstawowej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy: 2 kondygnacje – dla budynków usługowych; 1 kondy-
gnacja dla budynków gospodarczych i garaży. 

2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny.. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczających drogi. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 10% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2. 

 
§ 57. pla terenu 3.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi publiczne – Kościół. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

Zakaz rozbudowy istniejącego obiektu i budowy nowych. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% 
2. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 2Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 13 ust. 2, § 15 ust. 2, § 17 ust. 3. 
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§ 58. pla terenu 4.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowa mieszkaniowa jako adaptacja kondygnacji powyżej parteru. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Zakaz rozbudowy istniejącego i budowy nowych obiektów. popuszcza się tylko nadbu-
dowę istniejącego obiektu. 

2. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 10% 
3. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 2Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 17 ust. 3. 

 
§ 59. pla terenu 5.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 3 kondygnacje. 
2. pachy strome dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczających drogi. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej KpL. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 13 ust. 2, § 15 ust. 2, § 17 ust. 3. 

 
§ 60. pla terenu 1.P/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa produkcyjna. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Urządzenia związane z funkcją podstawową. 
2. Składy, magazyny. 
3. progi wewnętrzne. 
4. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną, w tym montaż urządzeń związa-

nych z telefonią bezprzewodową. 
5. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 3 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej drogę 3Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 3Kpp i wewnętrznej 9KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2. 

 
§ 61. pla terenu 2.P/U ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa produkcyjna. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Urządzenia związane z funkcją podstawową. 
2. Składy, magazyny, usługi komercyjne. 
3. progi wewnętrzne. 
4. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną, w tym montaż urządzeń związa-

nych z telefonią bezprzewodową. 
5. Zieleń urządzona. 
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Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 3 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej drogę 3Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 3Kpp i wewnętrznej 9KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 22 pkt 3. 

 
§ 62. pla terenu 3.P/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa produkcyjna. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
2. Urządzenia związane z funkcją podstawową. 
3. progi wewnętrzne. 
4. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną, w tym montaż urządzeń związa-

nych z telefonią bezprzewodową. 
5. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę KpL i 5 m od linii 
rozgraniczającej drogę 3Kpp. 

2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: lokalnej KpL i dojazdowej 3Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2. 

 
§ 63. pla terenu 4.P/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa produkcyjna. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Urządzenia związane z funkcją podstawową. 
2. Składy, magazyny. 
3. progi wewnętrzne. 
4. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną, w tym montaż urządzeń związa-

nych z telefonią bezprzewodową. 
5. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy –wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: lokalnej KpL i wewnętrznej 10KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 13 ust. 2, § 15 ust. 2, § 17 ust. 3. 

 
§ 64. pla terenu US ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi sportowe – boisko sportowe, zabudowania i urządzenia związane z usługami sporto-
wymi. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowania i urządzenia związane z organizacją imprez masowych. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę 1Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,1 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 70% 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 22 ust. 2. 
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§ 65 

pla terenu 1WC 2W ustala się: 
1) Przeznaczenie pod zabudowania i urządzenia zwią-

zane z poborem, uzdatnianiem i przesyłem wody. 
2) Zakaz wtórnego podziału nieruchomości. 
3) Maksymalna wysokośo zabudowy – 1 kondygna-

cja. 
4) pachy – dowolne. 

§ 66 

pla terenu E ustala się: 
1. Przeznaczenie pod urządzenia związane z elektro-

energetyką. 
2. Maksymalna wysokośo zabudowy – 1 kondygna-

cja. 
3. pachy dowolne. 

§ 67 

1. pla terenu OC ustala się przeznaczenie pod cmen-
tarz z zakazem zabudowy. 

2. popuszcza się lokalizowanie obiektów małej archi-
tektury. 

3. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z 
§ 15 ust. 3, § 17 ust. 3. 

4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 
4Kpp i wewnętrznej zlokalizowanej poza granicami 
opracowania załącznika graficznego. 

§ 68 

1. pla terenu ON ustala się przeznaczenie pod park 
zabytkowy z zakazem zabudowy. 

2. popuszcza się lokalizowanie obiektów małej archi-
tektury. 

3. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie  
z § 9 ust. 2, § 13 ust. 2, § 15 ust. 2. 

§ 69 

pla terenu OL ustala się przeznaczenie pod lasy i dole-
sienia z zakazem zabudowy. 

§ 70 

1. pla terenu 1OPC 2OP ustala się przeznaczenie pod 
zieleń urządzoną z zakazem zabudowy. 

2. popuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń zwią-
zanych z infrastrukturą techniczną oraz obiektów 
małej architektury. 

3. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu dla 1ZP 
– zgodnie z § 13 ust. 2, § 15 ust. 2. 

§ 71 

pla terenu 1WSC 2WSC 3WSC 4WSC 5WSC 6WSC 7WSC 
8WSC 9WSC 10WSC 11WSC12WSC 13WS ustala się 
przeznaczenie pod wody powierzchniowe. 

§ 72 

1. pla terenu 1RC 2RC 3RC 4RC 5RC 6RC 7RC 8RC 9RC 
10RC 11RC 12RC 13RC 14RC 15RC 16RC 17RC 18RC 
19RC 20RC 21R ustala się przeznaczenie pod upra-
wy polowe z zakazem zabudowy. 

2. popuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń zwią-
zanych z infrastrukturą techniczną. 

R o z d z i a ł  10 

Przepisy końcowe 

§ 73 

Ustala się stawki procentowe stanowiące podstawę 
do określenia opłaty jednorazowej, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym: 
1) dla terenów gminnych – 0%, 
2) dla terenów pozostałych – 30%. 

§ 74 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Świdnica. 

§ 75 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWOpNICZĄCP 
RApP GMINP 

 
WIESŁAW MALISZ 
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Oałącznik nr 4 do uchwały Rady 
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Rozswrzygnięcie dowyczące sposobu rozpawrzenia uwag zgłoszonych do miejscowego planu  
zagospodarowania przeswrzennego wsi Makowice 

 
 
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mako-
wice nie wniesiono uwag do planu. 

 
 
 
 

Oałącznik nr 5 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 
2005 r. (poz. 911) 

 
 

Sposób realizacji inweswycji z zakresu infraswrukwury wechnicznejC kwóre należą do zadań  
własnych gminy uswalonych w miejscowym planie zagospodarowania przeswrzennego  

sporządzonego dla wsi Makowice 
 
 
1. Stwierdza się zgodnośo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Makowi-

ce ze zStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdni-
can przyjętego dnia 31 sierpnia 2005 roku uchwałą Rady Gminy Świdnica nr XLI/458/2005. 

2. Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego posiada sieo wodocią-
gową. Rozbudowa sieci wodociągowej następowao będzie stopniowo w zależności od uru-
chomiania terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. 
Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie posiada sieci kana-
lizacyjnej. Z tego względu tymczasowo (tz. do czasu wybudowania kanalizacji) dopuszcza 
się korzystanie z bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub z przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

3. Budowa dróg, tak jak sieo wodociągowa, następowao będzie stopniowo w zależności od 
uruchomiania terenów pod zainwestowanie. 

4. Rozbudowa i przebudowa pozostałych sieci i urządzeń związanych z infrastrukturą tech-
niczną nie należy do zadań własnych gminy i będzie realizowana przez zarządców sieci. 

5. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywao się będzie z budżetu 
gminy, środków ŚPWiK, dotacji i funduszy z programów celowych. 

 

 
 
 
 
 

912 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przeswrzennego 
wsi Wiwoszów Dolny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity pz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. pz. U. Nr 80 
z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z uchwałą 
nr XXV/321 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Witoszów polny, Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje: 
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R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Witoszów polny. 

2. Granice terenu objętego planem, o którym mowa  
w ust.1 określa rysunek planu. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Rysunek planu w skali 1:5000 – załącznik nr 1, 
2) Rysunek planu w skali 1:2000 – załącznik nr 2, 
3) Rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 3, 
4) Rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 4, 
5) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do planu – załącznik nr 5, 
6) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach 
ich finansowania – załącznik nr 6, 

4. Plan określa: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy, 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych, 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym, 

9) szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy, 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów, 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 2 

1. W planie wyznacza się tereny, objęte liniami roz-
graniczającymi określonymi na rysunku planu, o na-
stępującym przeznaczeniu podstawowym: 

1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem RMC 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem MNC 

3) tereny usług publicznych i komercyjnych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem UC 

4) tereny usług sportowych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem USC 

5) tereny produkcyjno-przemysłowe, oznaczone 
na rysunku planu symbolem PC 

6) tereny urządzeń elektroenergetycznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem EC 

7) tereny urządzeń służących do oczyszczania 
ścieków, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem KC 

8) tereny urządzeń służących do poboru uzdatnia-
nia wody, oznaczona na rysunku planu symbo-
lem WC 

9) tereny lasów i dolesień, oznaczone na rysunku 
planu symbolem OLC 

10) tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu 
symbolem OCC 

11) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem OPC 

12) tereny gruntów rolnych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem RC 

13) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem WSC 

14) tereny dróg publicznych: 
a) głównych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDGC 
b) zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDOC 
c) dojazdowych, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem KDDC 
15) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem KDWC 
2. pla terenów, o których mowa w ust. 1 wprowadza 

się dodatkowe oznaczenia cyfrowe wyodrębniające 
tereny o różnych ustaleniach dotyczących funkcji  
i zasad zagospodarowania oraz oznaczenia graficz-
ne odnoszące się do szczególnych warunków zago-
spodarowania. 

3. popuszcza się, do czasu realizacji ustaleń planu, 
dotychczasowe użytkowanie terenów pod warun-
kiem, że istniejące parametry powierzchni zabudo-
wy oraz wielkości działek, związanych z istniejącą 
funkcją, nie zostaną powiększone. 

§ 3 

Ilekroo w uchwale i na rysunkach planu jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieo niniejszy miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego 
wsi Witoszów polny; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieo załącz-
nik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, stanowią-
ce integralną częśo planu, 

3) werenie – należy przez to rozumieo obszar o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowa-
nia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, 

4) przeznaczeniu podswawowym werenu – należy 
przez to rozumieo podstawowe funkcje, pod które 
przeznacza się ograniczony liniami rozgraniczają-
cymi teren, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym werenu – należy 
przez to rozumieo funkcje, które mogą byo wpro-
wadzone na danym terenie w celu uzupełnienia  
i wzbogacenia funkcji podstawowej terenu; funk-
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cje te nie mogą przekraczao 50% terenu przezna-
czonego pod funkcję podstawową, 

6) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieo 
wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabu-
dowy budynków do powierzchni odpowiadającej 
im działki na danym terenie, 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieo wyznaczoną od drogi publicznej dla da-
nego terenu linię, której nie może przekroczyo ża-
den element zabudowy, 

8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to ro-
zumieo wyznaczoną od drogi publicznej, dla dane-
go terenu linię, przy której powinien zostao posa-
dowiony budynek mieszkalny, a jego ściana fron-
towa powinna przylegao do linii większą częścią 
swojej długości, dla budynków gospodarczych  
i garaży jest to linia nieprzekraczalna, 

9) usługach komercyjnych – należy przez to rozu-
mieo tereny przeznaczone pod usługi obejmujące: 
administrację, obsługę działalności gospodarczej 
(biura, agencje, banki, pośrednictwo finansowe, 
wynajem nieruchomości) handel detaliczny, ga-
stronomię, rzemiosło nieprodukcyjne, naprawę 
sprzętu AGp, usługi agroturystyczne i turystyczne 
(hotele, pensjonaty), 

10) usługach publicznych – należy przez to rozumieo 
tereny zagospodarowane pod administrację pu-
bliczną, służby, inspekcje, oświatę, opiekę spo-
łeczną, ochronę zdrowia, działalnośo społeczno- 
-kulturalną, działalnośo związaną z obronnością  
i bezpieczeństwem państwa, działalnośo kościo-
łów, 

11) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to 
rozumieo wyrażony w procentach stosunek po-
wierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do 
powierzchni działki na danym terenie. 

R o z d z i a ł  2 

Oasady ochrony i kszwałwowania ładu przeswrzennego 

§ 4 

1. Zakaz stosowania nienaturalnych okładzin elewa-
cyjnych, typu siding na obiektach figurujących  
w rejestrze i ewidencji zabytków, położonych  
w strefie ochrony konserwatorskiej, mieszkalnych  
i usługowych. 

2. Zakaz stosowania blachy trapezowej i falistej do 
pokrycia połaci dachowych na budynkach miesz-
kalnych. 

§ 5 

1. Zakaz budowy ogrodzeń pełnych (murów) od stro-
ny dróg. 

2. Miejsca na pojemniki na odpady (zasieki) powinny 
byo lokalizowane w ogrodzeniach nieruchomości od 
strony dróg, z których dostępna jest nieruchomośo. 

3. Lica budynków gospodarczych i garażowych  
w zabudowie jednorodzinnej nie powinny byo wy-
sunięte przed lico budynku mieszkalnego. 

4. Wejście główne do budynku mieszkalnego w zabu-
dowie jednorodzinnej powinno byo zlokalizowane 
od strony drogi, z której dostępna jest nierucho-
mośo. 

§ 6 

pla umieszczania nośników reklamowych ustala się: 
1) Lokalizacja wolno stojących nośników reklamo-

wych tylko w liniach rozgraniczających dróg, za 
zgodą zarządcy drogi. 

2) Na pozostałym obszarze lokalizacja nośników re-
klamowych tylko na elewacjach budynków. 

3) Umieszczanie nośników reklamowych na obiektach 
figurujących w ewidencji zabytków należy uzgad-
niao za Służbą Ochrony Zabytków. 

R o z d z i a ł  3 

Oasady ochrony środowiska przyrodniczego  
i krajobrazu kulwurowego 

§ 7 

1. Ustanawia się strefę zKn ochrony krajobrazowej, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, obejmu-
jącą zachodnią częśo wsi łączącą się z zabudowa-
niami Witoszowi Górnego. 

2. pla terenów położonych w strefie zKn ochrony 
krajobrazu: 
1) Prowadzenie nowych działań inwestycyjnych 

wymaga zaopiniowania przez Służbę Ochrony 
Zabytków. 

2) Formę nowych i modernizowanych budynków 
należy dostosowao do skali, ukształtowania bry-
ły i detalu do historycznej zabudowy. 

3) Poddaje się szczególnym wymogom estetycz-
nym takich elementów krajobrazu jak: mostki  
i balustrady przy ciekach wodnych, zwłaszcza 
wzdłuż zabudowy. 

4) Ustala się ochronę form i sposobu użytkowania 
terenów takich jak: rozłogi pól, układ dróg, 
miedz, zadrzewień śródpolnych, alej, szpalerów, 
grobli, stawów, przebiegu cieków wodnych,  
z zachowaniem wykształconego sposobu parce-
lacji gruntów i form użytkowania. 

§ 8 

1. W granicach terenu objętego planem znajduje się 
otulina zKsiążańskiego Parku Krajobrazowegon. 

2. pla terenów położonych w otulinie zKsiążańskiego 
Parku Krajobrazowegon ustala się: 
1) Zakaz realizacji przedsięwzięo mogących oddzia-

ływao na środowisko, dla których opracowanie 
raportu oddziaływania na środowisko jest obo-
wiązkowe. 

2) Zakaz wylewania gnojownicy. 
3) Zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierząt 

metodą bezściółkową. 
4) Zakaz utrzymywania otwartych rowów i zbiorni-

ków ściekowych. 
5) Zakaz organizowania rajdów motorowych i sa-

mochodowych. 
3. Zapisów ust. 2 nie stosuje się do: 

1) Wykonywania zadań wynikających z planu 
ochrony. 

2) Wykonywania zadań na rzecz obronności kraju  
i bezpieczeństwa państwa. 

3) Prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań zwią-
zanych z bezpieczeństwem powszechnym. 

4) Realizacji inwestycji celu publicznego. 
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§ 9 

1. W graniach terenu objętego planem znajduje się 
zObszar Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich  
i Sowichn ustanowiony Rozporządzeniem nr 35/81 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu  
z dnia 28 października 1981 roku w sprawie utwo-
rzenia na terenie województwa wałbrzyskiego par-
ków krajobrazowych i obszarów chronionego krajo-
brazu (pz. Urz. WRN Nr 5, poz. 46 z 9 listopada 
1981 r.). 

2. pla terenów położonych na zObszarze chronionego 
Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowichn ustala się: 
1) Zakaz realizacji przedsięwzięo mogących zna-

cząco oddziaływao na środowisko. 
2) Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień 

śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciw-
powodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych. 

3) Zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowych, przeciwosuwiskowym lub utrzyma-
niem, budową, odbudową, naprawą lub remon-
tem urządzeń wodnych. 

3. Zapisów ust. 2 nie stosuje się do: 
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju  

i bezpieczeństwa państwa, 
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań zwią-

zanych z bezpieczeństwem powszechnym, 
3) realizacji inwestycji celu publicznego. 

§ 10 

Ustala się następujące zasady ochrony terenów zieleni: 
1) Nakazuje się utrzymywanie i uzupełnianie zadrze-

wień i zakrzewień śródpolnych oraz przy drogach 
dojazdowych do pól. 

2) Nakazuje się utrzymywanie i uzupełnianie zieleni 
związanej z ciekami wodnymi. 

3) Nakazuje się utrzymywanie i uzupełnianie zieleni 
wysokiej towarzyszącej drogom publicznym. 

§ 11 

Ustala się następujące zasady ochrony powierzchni 
ziemi: 
1) Zakazuje się odprowadzenia ścieków bezpośrednio 

do gruntów. 
2) Zakazuje się niwelacji terenu niemających związku 

z realizacją przedsięwzięcia przewidzianego na da-
nym terenie. 

3) Masy ziemne przemieszczane w związku z realiza-
cją przedsięwzięcia powinny byo wykorzystane do 
zagospodarowania terenu. 

§ 12 

Ustala się następujące zasady ochrony wód i powie-
trza: 
1) Zakazuje się odprowadzenia ścieków bezpośrednio 

do wód powierzchniowych i rowów melioracyj-
nych. 

2) Nakazuje się stosowanie do celów grzewczych oraz 
ciepłej wody użytkowej paliw ekologicznych (np. 
gaz, energia elektryczna, olej opałowy). 

3) popuszcza się stosowanie do celów grzewczych 
odnawialnych źródeł energii oraz wkładów komi-
nowych opalanych drewnem. 

4) popuszcza się stosowanie do celów grzewczych 
paliw stałych, z których poziom emisji substancji 
szkodliwych do powietrza nie przekracza ustalo-
nych norm. 

5) Uciążliwości wynikające z charakteru prowadzonej 
działalności nie mogą przekraczao wartości dopusz-
czalnych na granicy nieruchomości lub wyznaczo-
nych decyzjami stref uciążliwości. 

6) Wyznacza się strefę ochronną od cmentarza,  
w granicach której zachowaniu podlega istniejąca 
zabudowa. 

7) Lokalizowanie nowej zabudowy mieszkalnej w stre-
fie ochronnej od cmentarza tylko po uzyskaniu zgo-
dy na odstępstwo od rozporządzenia w sprawie 
określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym 
są odpowiednie na cmentarze. 

R o z d z i a ł  4 

Oasady ochrony dziedzicwwa kulwurowego i zabywków 
oraz dóbr kulwury współczesnej 

§ 13 

1. Ustanawia się strefę zAn ścisłej ochrony konserwa-
torskiej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
obejmującą zespół pałacowy oraz zespół kościelny. 

2. pla terenów położonych w strefie zAn ochrony 
konserwatorskiej: 
1) Wszelkie działania i zamierzenia (w tym podziały 

nieruchomości oraz roboty ziemne) należy 
uzgadniao ze Służbą Ochrony Zabytków. 

2) Ochronie podlegają wszelkie obiekty podziemne  
i pojedyncze znaleziska oraz odkryte podczas 
remontów detale architektoniczne. 

3) Należy dostosowao nową zabudowę do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sy-
tuacji, skali i bryły; nowa zabudowa nie może 
dominowao nad zabudową historyczną. 

4) Należy dążyo do zachowania historycznego 
układu przestrzennego, tj. rozplanowania dróg, 
linii zabudowy i kompozycji zieleni. 

5) Zakazuje się lokalizowania inwestycji mogących 
znacząco oddziaływao na środowisko. 

6) Zakazuje się urządzania placów składowych. 

§ 14 

1. Ustanawia się strefę zBn ochrony konserwatorskiej, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, obejmu-
jącą wschodnią częśo wsi od strony Świdnicy do 
przecięcia się drogi głównej z drogą prowadzącą do 
Komorowa. 

2. pla terenów położonych w strefie zBn ochrony 
konserwatorskiej: 
1) Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie 

przebudowy, rozbudowy i remontów, a także 
zmiany funkcji obiektów figurujących w ewiden-
cji zabytków architektury i budownictwa wyma-
gają uzgodnienia ze Służbą Ochrony Zabytków. 

2) Prowadzenie wszelkich prac ziemnych wymaga 
uprzedniego powiadomienia Służby Ochrony Za-
bytków. 

3) Należy dostosowao nową zabudowę do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sy-
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tuacji, skali i bryły; nowa zabudowa nie może 
dominowao nad zabudową historyczną. 

§ 15 

1. Ustanawia się strefę zOWn obserwacji archeolo-
gicznej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
obejmującą nowożytne siedlisko wsi o średnio-
wiecznej metryce. 

2. W granicach strefy wszelkie prace ziemne należy 
uzgadniao za Służbą Ochrony Zabytków. 

3. Ustanawia się strefy występowania stanowisk ar-
cheologicznych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu, w granicach których wszelkie roboty ziemne 
podlegają uzgodnieniu ze Służbą Ochrony Zabyt-
ków. 

§ 16 

1. Na terenie objętym planem występują obiekty wpi-
sane do rejestru zabytków: 
1) Pałac – Witoszów polny nr 116 – nr rej. 

1495/Wł z dnia 15 kwietnia 1996 r. 
2) Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP – nr 

rej 343/Wł z dnia 13 listopada 1956 r. 
2. Na terenie objętym planem występują obiekty figu-

rujące w ewidencji zabytków: 
1) Cmentarz przykościelny 
2) Ogrodzenie kościoła parafialnego 
3) Kaplica p.w. Matki Boskiej 
4) Kaplica p.w. Św. Jana Nepomucena przy ko-

ściele 
5) Cmentarz parafialny 
6) pom pogrzebowy na cmentarzu przy drodze do 

Komorowa 
7) Ogrodzenie cmentarza przy drodze do Komo-

rowa 
8) pom mieszkalny w zespole pałacowym – Wi-

toszów pln. nr 116 
9) Obora I w zespole pałacowym – Witoszów 

pln. nr 116 
10) Obora II w zespole pałacowym – Witoszów 

pln. nr 116 
11) Magazyn zbożowy w zespole pałacowym – 

Witoszów pln. nr 116 
12) Stodoła I w zespole pałacowym – Witoszów 

pln. nr 116 
13) Stodoła II w zespole Pałacowym – Witoszów 

pln. nr 116 
14) pom mieszkalny (dawniej budynek użyteczno-

ści publicznej) – Witoszów pln. nr 13 
15) Budynek użyteczności publicznej – Witoszów 

pln. nr 131 
16) pom mieszkalny – Witoszów pln. nr 2 
17) Obora w zespole – Witoszów pln. nr 2 
18) pom mieszkalny – Witoszów pln. nr 15 
19) pom mieszkalny – Witoszów pln. nr 50 
20) pom mieszkalny – Witoszów pln. nr 50 
21) Obora I w zespole – Witoszów pln. nr 50 
22) Obora II w zespole – Witoszów pln. nr 50 
23) pom mieszkalny – Witoszów pln. nr 54 
24) pom mieszkalny – Witoszów pln. nr 58 
25) pom mieszkalny – Witoszów pln. nr 78 
26) pom mieszkalny – Witoszów pln. nr 110 
27) pom mieszkalno-gospodarczy – Witoszów pln. 

nr 117 
28) pom mieszkalny – Witoszów pln. nr 140 

29) Obora w zespole – Witoszów pln. nr 140 
30) pom mieszkalny – Witoszów pln. nr 144 
31) pom mieszkalno-gospodarczy – Witoszów pln. 

nr 145 
32) pom mieszkalny – Witoszów pln. nr 146 
33) pom mieszkalny – Witoszów pln. nr 147 

3. Wszelkie działania i zamierzenia inwestycyjne na 
obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz fi-
gurujących w ewidencji zabytków należy uzgadniao 
ze Służbą Ochrony Zabytków. 

R o z d z i a ł  5 

Oasady modernizacjiC rozbudowy i budowy  
infraswrukwury wechnicznej 

§ 17 

Ustala się następujące ogólne zasady budowy infra-
struktury technicznej: 
1) Sieci uzbrojenia technicznego na obszarze zabudo-

wanym należy sytuowao w liniach rozgraniczają-
cych komunikację kołową. 

2) W szczególnych przypadkach, wymuszonych konfi-
guracją terenu lub istniejącym zainwestowaniem, 
dopuszcza się sytuowanie uzbrojenia na terenie za-
budowanym poza liniami rozgraniczającymi komu-
nikacji w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomo-
ści. 

§ 18 

Ustalenia dla sieci wodociągowej: budowa i rozbudo-
wa sieci wodociągowej zgodnie z zapisami § 17. 

§ 19 

Ustalenia dla sieci kanalizacyjnej: 
1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z zapisa-

mi § 17. 
2) Nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej 

dla całego obszaru objętego planem. Możliwa bu-
dowa kanalizacji deszczowej lokalnie dla jednego 
lub kilku budynków lub terenów i odprowadzenie 
do wód powierzchniowych po uprzednim uzyskaniu 
pozwolenia wodno-prawnego. 

§ 20 

1. Ustalenia dla sieci gazowej: 
1) pla istniejących i projektowanych sieci gazo-

wych podwyższonego średniego ciśnienia: 
a) Nowe sieci należy prowadzio poza obszarem 

zabudowanym wsi. 
b) pla istniejących sieci ustala się strefę 

ochronną o szerokości 50 m (po 25 m od ga-
zociągu). 

c) Wszelkie inwestycje wzdłuż strefy ochronnej 
należy uzgadniao z zarządcą sieci gazowej. 

2) Sieci gazowe niskiego ciśnienia należy prowa-
dzio zgodnie z zapisami § 17. 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania  
w strefie ochronnej: 
1) Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy. 
2) Zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m 

(po 2 m od gazociągu). 
3) Obowiązek zapewnienia swobodnego przejazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swobod-
nego przemieszczania się wzdłuż gazociągu. 
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4) Lokalizacja podziemnego uzbrojenia techniczne-
go na warunkach i po uzgodnieniu z zarządcą 
sieci gazowej. 

§ 21 

Ustalenia dla sieci elektroenergetycznej: 
1) pla istniejącej linii 220 kV relacji Świebodzice – 

Ząbkowice: 
a) Ustala się strefę ochronną o szerokości 70 m 

(po 35 m od osi linii) wolną od zabudowy bu-
dynkami mieszkalnymi oraz innymi obiektami 
przeznaczonymi na pobyt stały ludzi. 

b) Utrzymanie i modernizacja linii na zasadach 
określonych przez zarządcę sieci. 

c) Możliwośo przebudowy linii na linię 400 kV lub 
na linię wielotorową, wielonapięciową. 

2) pla istniejących i projektowanych linii 110 kV: 
a) pla istniejących linii napowietrznych ustala się 

strefę ochronną o szerokości 30 m (po 15 m od 
osi linii) wolną od zabudowy budynkami miesz-
kalnymi oraz innymi obiektami przeznaczonymi 
na pobyt stały ludzi. 

b) Należy dążyo do skablowania linii napowietrz-
nych na obszarach przewidzianych pod zabudo-
wę. 

c) W przypadku skablowania linii napowietrznych 
strefa ochronna nie obowiązuje. 

d) Remont linii na zasadach określonych przez za-
rządcę sieci. 

3) pla istniejących i projektowanych linii 20 kV: 
a) pla istniejących linii napowietrznych ustala się 

strefę ochronną o szerokości 16 m (po 8 m od 
osi linii) wolną od zabudowy budynkami miesz-
kalnymi oraz innymi obiektami przeznaczonymi 
na pobyt stały ludzi. 

b) Należy dążyo do skablowania linii napowietrz-
nych na obszarach przewidzianych pod zabudo-
wę. 

c) W przypadku skablowania linii napowietrznych 
strefa ochronna nie obowiązuje. 

d) Remont linii na zasadach określonych przez za-
rządcę sieci. 

4) pla istniejących i projektowanych linii niskiego na-
pięcia: 
a) Nowe linie należy prowadzio jako kablowe zgod-

nie z § 17. 
b) Zaopatrzenie w energię elektryczną poszczegól-

nych działek na zasadach określonych przez za-
rządcę sieci i spełniających zapisy niniejszego 
paragrafu. 

§ 22 

1. Gromadzenie odpadów stałych w przystosowanych 
pojemnikach z zastosowaniem segregacji odpadów 
i wywóz na wysypisko śmieci. 

2. Nie przewiduje się budowy sieci ciepłowniczych dla 
obszaru objętego planem. 

§ 23 

Zasady obsługi poszczególnych terenów w zakresie 
infrastruktury technicznej: 
1) Zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego. 
2) Odprowadzenie ścieków docelowo do zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej. 

3) Tymczasowo dopuszcza się korzystanie ze szczel-
nych zbiorników na nieczystości ciekłe lub z przy-
obiektowych oczyszczalni ścieków. 

4) Budowa przyobiektowych oczyszczalni ścieków 
tylko po uprzednim wykonaniu badań chłonności 
gruntu dla wprowadzenia oczyszczonych ścieków 
do gruntu. 

5) Zasilanie w energię elektryczną z sieci energetycz-
nej, na warunkach określonych przez zarządcę sie-
ci. 

6) Zaopatrzenie w gaz po wybudowaniu sieci gazowej 
na terenie gminy na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci, tymczasowo dopuszcza się lokali-
zowanie zbiorników na gaz propan – butan. 

7) Ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne 
systemy grzewcze i zgodnie z § 12 pkt 2, 3, 4. 

R o z d z i a ł  6 

Wymagania wynikające z powrzeb kszwałwowania  
przeswrzeni publicznych 

§ 24 

1. Ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 
1) Zapewnienie dostępności osobom niepełno-

sprawnym do przestrzeni publicznych. 
2) W przestrzeni publicznej należy lokalizowao 

obiekty małej architektury. 
3) Elementy użytkowe w przestrzeni publicznej 

(lampy oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, ław-
ki, kosze na śmieci) powinny byo ujednolicone. 

2. Organizacja imprez masowych tylko na terenach 
oznaczonych symbolem U, US i ZP. popuszcza się 
lokalizację tymczasowych obiektów handlowo- 
-usługowych, związanych z organizacją imprez ma-
sowych. 

R o z d z i a ł  7 

Oasady modernizacjiC rozbudowy i budowy syswemów 
komunikacji 

§ 25 

Teren oznaczony symbolem KpG przeznacza się na 
rozbudowę drogi krajowej nr 35 zlokalizowanej poza 
granicami opracowania planu. 

§ 26 

1. pla dróg oznaczonych symbolem 1KpZ ustala się: 
1) Linie rozgraniczające drogę pokrywają się z gra-

nicami działek drogowych. 
2) Liczba pasów ruchu – 2. 
3) Lokalizowanie infrastruktury technicznej poza te-

renem utwardzonym drogi. 
2. pla dróg oznaczonych symbolem 6KpZ, 7KpZ usta-

la się: 
1) Linie rozgraniczające drogę pokrywają się z gra-

nicami działek drogowych. 
2) Liczba pasów ruchu – 2. 
3) Lokalizowanie infrastruktury technicznej poza te-

renem utwardzonym drogi. 
4) W przypadkach uzasadnionych modernizacją 

drogi dopuszcza się przesunięcie linii rozgrani-
czających o 2 m na tereny przyległe. 

3. pla dróg oznaczonych symbolem 2KpZ, 3KpZ  
i 5KpZ ustala się: 
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1) Szerokośo w liniach rozgraniczających – 20 m. 
2) Liczba pasów ruchu – 2. 
3) Lokalizowanie infrastruktury technicznej poza te-

renem utwardzonym drogi. 
4. pla dróg oznaczonych symbolem 4KpZ ustala się: 

1) Szerokośo w liniach rozgraniczających – 20 m.  
z lokalnymi poszerzeniami do granicy działki dro-
gowej. 

2) Liczba pasów ruchu – 2. 
3) Lokalizowanie infrastruktury technicznej poza te-

renem utwardzonym drogi. 

§ 27 

1. pla dróg oznaczonych symbolem 1Kpp, 9Kpp, 
13Kpp ustala się: 
1) Szerokośo w liniach rozgraniczających – 10 m, z 

lokalnymi poszerzeniami do granicy działki dro-
gowej. 

2) Liczba pasów ruchu – 2. 
3) Lokalizowanie infrastruktury technicznej poza te-

renem utwardzonym drogi. 
2. pla dróg oznaczonych symbolem 2Kpp, 3Kpp, 

4Kpp, 5Kpp, 6Kpp, 7Kpp, 8Kpp, 10Kpp ustala 
się: 
1) Szerokośo w liniach rozgraniczających – 10 m. 
2) Liczba pasów ruchu – 2. 
3) Lokalizowanie infrastruktury technicznej poza te-

renem utwardzonym drogi. 
3. pla dróg oznaczonych symbolem 11Kpp ustala się: 

1) Szerokośo w liniach rozgraniczających – 10 m, z 
lokalnymi przewężeniami ze względu na istnieją-
ce zagospodarowanie i z lokalnymi poszerzenia-
mi do granicy działki drogowej. 

2) Liczba pasów ruchu – 2. 
3) Lokalizowanie infrastruktury technicznej poza te-

renem utwardzonym drogi. 
4. pla dróg oznaczonych symbolem 12Kpp ustala się: 

1) Szerokośo w liniach rozgraniczających – 10 m, z 
lokalnymi przewężeniami ze względu na istnieją-
ce zagospodarowanie. 

2) Liczba pasów ruchu – 2. 
3) Lokalizowanie infrastruktury technicznej poza te-

renem utwardzonym drogi. 

§ 28 

1. pla dróg oznaczonych symbolem 1KpW, 3KpW, 
9KpW, 20KpW, 21KpW, 23KpW, 24KpW, 

25KpW, 26KpW, 27KpW, 32KpW, 33KpW, 
34KpW, 35KpW, 38KpW ustala się: 
1) Linie rozgraniczające dróg pokrywają się z grani-

cami działek drogowych. 
2) Liczba pasów ruchu – 2. 

2. pla dróg oznaczonych symbolem 2KpW, 4KpW, 
5KpW, 6KpW, 7KpW, 8KpW, 12KpW, 13KpW, 
14KpW, 15KpW, 16KpW, 17KpW, 19KpW, 
28KpW, 29KpW, 30KpW, 38KpW, 39KpW ustala 
się: 
1) Szerokośo w liniach rozgraniczających – 8 m. 
2) Liczba pasów ruchu – 2. 

3. pla dróg oznaczonych symbolem 10KpW, 11KpW, 
18KpW, 22KpW, 31KpW, 36KpW, 37KpW ustala 
się: 
Szerokośo w liniach rozgraniczających – 6 m. 
Liczba pasów ruchu – 2. 

§ 29 

1. Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych na 
działkach budowlanych w oparciu o następujące 
wskaźniki: 
1) dla usług publicznych – 1 m.p./40 m² p.u., 
2) dla obiektów sportowo-rekreacyjnych – 1 

m.p./10 użytkowników, 
3) dla szkół – 1 m.p./30 uczniów, 
4) dla barów, restauracji – 1 m.p./10 miejsc kon-

sumpcyjnych, 
5) dla hoteli – 1 m.p./20 łóżek, 
6) dla zabudowy produkcyjnej – 1 m.p./70 m² p.u., 

2. popuszcza się, za zgodą zarządcy drogi, uwzględ-
nienie w bilansie przyulicznych miejsc postojowych. 

R o z d z i a ł  8 

Oasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 30 

1. Wtórny podział nieruchomości przy zachowaniu 
minimalnej wielkości działki 0,08 ha. 

2. popuszcza się wydzielenie działek o mniejszej po-
wierzchni pod warunkiem, że umożliwi to zabudo-
wę działki zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowia-
dao budynki i ich usytuowanie. 

 
 
 

R o z d z i a ł  9 

Szczegółowe zasady zagospodarowania werenów 
 
§ 31. pla terenu 1.RM/MN/U ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Składy, magazyny. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. progi wewnętrzne. 
4. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
5. Zieleń urządzona. 
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Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu a drogi wewnętrznej 1KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 16 ust. 3, § 21 pkt 3. 

 
§ 32. pla terenu 2.RM/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i wewnętrznej 2KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14, ust. 2, § 15, ust. 2. 

 
§ 33. pla terenu 3.RM/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. progi wewnętrzne. 
4. Rowy melioracyjne. 
5. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 34. pla terenu 4.RMC 5.RM ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,30 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3. 
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§ 35. pla terenu 6.RM/MNC 8.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne 
2. progi wewnętrzne.  
3. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
4. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
5. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 36. pla terenu 7.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14, ust. 2, § 15, ust. 2, § 16, ust. 3. 

 
§ 37. pla terenu 9.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i dojazdowej 3Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14, ust. 2, § 15, ust. 2, ust. 3. 

 
§ 38. pla terenu 10.RM/MN ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa.  
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 
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Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

§ 39. pla terenu 11.RM/MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. progi wewnętrzne. 
4. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
5. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3. 

§ 40. pla terenu 12.RMC 13.RM ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 13Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

§ 41. pla terenu 14.RMC 18MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 
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§ 42. pla terenu 15.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i wewnętrznej 17KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14, ust. 2, § 15, ust. 2. 

 
§ 43. pla terenu 16.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
 
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 13Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 

 
§ 44. pla terenu 17.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 13Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3, § 21 pkt 3. 

 
§ 45. pla terenu 19.RM/MN ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 
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Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3  
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 2KpZ i dojazdowych 9Kpp i10Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 12 pkt 6 pkt 7, § 15 ust. 2. 

 
 
§ 46. pla terenu 20.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne.  
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. progi wewnętrzne. 
4. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
5. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg zbiorczych 1KpZ i 2KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3. 

 
 
§ 47. pla terenu 21.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 11Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3. 

 
 
§ 48. pla terenu 22.RM/MNC 26.RM/MN ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 
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Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 11Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 49. pla terenu 23.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 50. pla terenu 24.RM ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. progi wewnętrzne. 
4. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
5. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 14 ust. 2, § 21 pkt 1. 

 
§ 51. pla terenu 25.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 11Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3, § 21 pkt 1. 
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§ 52. pla terenu 27.RM/U ustala się:  
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 8 ust. 2, § 13 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3, § 21 pkt 3. 

 
§ 53. pla terenu 28.RMC 29.RM ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 54. pla terenu 30.RM ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy symetryczne dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450 dla budynków  
 mieszkalnych. 
3. pachy dowolne dla budynków gospodarczych. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 29KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 8 ust. 2. 

 
§ 55. pla terenu 31.RM/MN ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 
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Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 31KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3. 

 
 
§ 56. pla terenu 32.RM/MN/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 30KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
 
§ 57. pla terenu 33.RM/MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę 12Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 12Kpp i wewnętrznej 30KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
 
§ 58. pla terenu 34.RM/OP ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zieleń urządzona. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 35KpW. 
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§ 59. pla terenu 35.RM/MN/OP ustala się: 

Przeznaczenie podsta-
wowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Zieleń urządzona. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ, dojazdowej 12Kpp i wewnętrz-

nych 33KpW i 34KpW. 
Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

§ 60. pla terenu 36.RM/MN ustala się: 

Przeznaczenie podsta-
wowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

§ 61. pla terenu 37.RMC 38.RM ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,1. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 80%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 38KpW. 

§ 62. pla terenu 39.RM ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa zagrodowa 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,1. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 80%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 39KpW. 
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§ 63. pla terenu 1.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę 1KpZ. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i wewnętrznej 2KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 64. pla terenu 2.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna ternu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 

 
§ 65. pla terenu 3.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 66. pla terenu 4.MN ustala się: 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 1Kpp i wewnętrznej 4KpW. 
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Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 

 
§ 67. pla terenu 5.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 

 
§ 68. pla terenu 6.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 69. pla terenu 7.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę 1KpZ. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i wewnętrznej 5KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 70. pla terenu 8.MN ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 
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Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 71. pla terenu 9.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 2Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2 ust. 3. 

 
§ 72. pla terenu 10.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę 2Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 2Kpp. 

 
§ 73. pla terenu 11.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 8KpW. 

 
§ 74. pla terenu 12.MN ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 
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Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę 1Kpp i 10 m od linii 
rozgraniczającej drogę 2Kpp. 

2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg wewnętrznych 1Kpp i 2Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 75. pla terenu 13.MN/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 
Usługi komercyjne 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 76. pla terenu 14.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i wewnętrznych 5KpW i 6KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 77. pla terenu 15.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ, dojazdowej 3Kpp i wewnętrznej  
 6KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, ust. 3. 

 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5284  – Poz. 912 

§ 78. pla terenu 16.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i dojazdowych 3Kpp i 5Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2 ust. 3. 

 
§ 79. pla terenu 17.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę 1KpZ i 10 m od 
linii rozgraniczających drogi 3Kpp i 5Kpp. 

2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i dojazdowej 5Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 80. pla terenu 18.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczających drogi. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 13Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 81. pla terenu 19.MN ustala się: 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę 13Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu dróg: dojazdowej 13Kpp i wewnętrznych 10KpW i 

11KpW. 
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Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 82. pla terenu 20.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczających drogi 1Kpp i 13Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 1Kpp i wewnętrznej 10KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 
Wyznacza się obszar wolny od zabudowy – 10 m od cieku wodnego. 

 
§ 83. pla terenu 21.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 9KpW. 

 
§ 84. pla terenu 22.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 13Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 85. pla terenu 23.MN ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. progi wewnętrzne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 
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Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę 13Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 13Kpp i wewnętrznej 12KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
 
§ 86. pla terenu 24.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie podsta-
wowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 13Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
 
§ 87. pla terenu 25.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
 
§ 88. pla terenu 26.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę 1KpZ. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i wewnętrznych 14KpW, 15KpW, 

16KpW. 
Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 
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§ 89. pla terenu 27.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 3Kpp i wewnętrznej 14KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 

§ 90. pla terenu 28.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej drogę 3Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 3Kpp i wewnętrznych 14KpW, 

15KpW, 16KpW. 
Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 

§ 91. pla terenu 29.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej drogę 3Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ, dojazdowej 3Kpp i wewnętrznych 

15KpW, 17KpW. 
Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 

§ 92. pla terenu 30.MN ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 
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Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę 1KpZ, 10 m od 
linii rozgraniczającej drogę 3Kpp i 8 m od linii rozgraniczającej drogę 4Kpp. 

2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ, dojazdowych 3Kpp i 4Kpp oraz 

wewnętrznej 17KpW. 
Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2 ust. 3. 

§ 93. pla terenu 31.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 13Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 

§ 94. pla terenu 32.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę 13Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 13Kpp i wewnętrznej 13KpW 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 

§ 95. pla terenu 33.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 3KpZ i dojazdowej 13Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 

§ 96. pla terenu 34.MN ustala się:  

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 
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Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę 1KpZ; 10 m od 
linii rozgraniczającej drogę 3Kpp; 8 m od linii rozgraniczającej drogę 4Kpp. 

2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ, dojazdowych 3Kpp i 4Kpp oraz 

wewnętrznej 18KpW. 
Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 97. pla terenu 35.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczych 1KpZ i 2KpZ oraz wewnętrznej 

18KpW. 
Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 12 pkt 6 pkt 7, § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 

§ 98. pla terenu 36.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających drogi. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg dojazdowych 3Kpp, 7Kpp, 6Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 12 pkt 6,7. 

 

§ 99. pla terenu 37.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających drogi. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg dojazdowych 7Kpp, 8Kpp. 
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§ 100. pla terenu 38.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczających drogi. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 8Kpp. 

 
 
§ 101. pla terenu 39.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi 6Kpp. 

 
 
§ 102. pla terenu 40.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 2KpZ. 

 
 
§ 103. pla terenu 41.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 9Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 8 ust. 2. 

 
 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5291  – Poz. 912 

§ 104. pla terenu 42.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej drogę 10Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 10Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 105. pla terenu 43.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 7 m od linii rozgraniczającej drogę 2KpZ i 10 m od linii 
rozgraniczającej drogę 10Kpp. 

2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 2KpZ i dojazdowej 10Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 12 pkt 6 pkt 7, § 15 ust. 2. 

 
§ 106. pla terenu 44.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczających drogi. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3. 

 
§ 107. pla terenu 45.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę 11Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 11Kpp i wewnętrznej 20KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5292  – Poz. 912 

§ 108. pla terenu 46.MNC 51.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 11Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 109. pla terenu 47.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 110. pla terenu 48.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Zakaz budowy nowych budynków. 
2. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
3. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 13 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 111. pla terenu 49.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 9Kpp i wewnętrznej 22KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2. 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5293  – Poz. 912 

§ 112. pla terenu 50.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome wielospadowe. 
3. Kąt nachylenia połaci dachowych od 36 – 400. 
4. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Obowiązująca linia zabudowy – 15 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 9Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 113. pla terenu 52.MN/U ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 
Usługi publiczne i komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. progi wewnętrzne. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 11Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 1, pkt 3. 

 
§ 114. pla terenu 53.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 24KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 21 pkt 1. 

 
§ 115. pla terenu 54.MN/RM ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 
Zabudowa zagrodowa. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3, § 21 pkt 1, pkt 2. 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5294  – Poz. 912 

§ 116. pla terenu 55.MNC 56.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 11Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 117. pla terenu 57.MNC 58.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 11Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 2. 

 
§ 118. pla terenu 59.MN/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę 1KpZ. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 2. 

 
§ 119. pla terenu 60.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Budowle i urządzenia służące produkcji rolnej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojazdowej 11Kpp i wewnętrznej 27KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5295  – Poz. 912 

§ 120. pla terenu 61.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę 1KpZ. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i wewnętrznych 27KpW i 28KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 121. pla terenu 62.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 28KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 

 
§ 122. pla terenu 63.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 

 
§ 123. pla terenu 64.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z rogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5296  – Poz. 912 

§ 124. pla terenu 65.MN/U ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 29KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 125. pla terenu 66.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę 1KpZ. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 29KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 126. pla terenu 67.MNC 68.MN ustala się:  

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę 1KpZ. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i wewnętrznej 32KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 127. pla terenu 69.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5297  – Poz. 912 

§ 128. pla terenu 70.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 30KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 129. pla terenu 71.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. progi wewnętrzne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 12Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 130. pla terenu 72.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę 12Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: dojaz-

dowej 12Kpp i wewnętrznej 30KpW. 
Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 131. pla terenu 73.MN ustala się: 

Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 12Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5298  – Poz. 912 

§ 132. pla terenu 74.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej drogę 12Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 12Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 21 pkt 3. 

 

§ 133. pla terenu 75.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej drogę 12Kpp. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 12Kpp. 

 

§ 134. pla terenu 76.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 8 m od linii rozgraniczającej drogę 1KpZ. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 

§ 135. pla terenu 77.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 27KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 21 pkt 3. 

 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5299  – Poz. 912 

§ 136. pla terenu 78.MN ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy strome, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia od 30–450. 
3. Układ połaci dachowych – symetryczny. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 27KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 15 ust. 2 ust. 3, § 21 pkt 3. 

 
§ 137. pla terenu 1.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
2. Zabudowa gospodarczo – garażowa towarzysząca funkcji usługowej. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy: 3 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 4 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3. 

 
§ 138. pla terenu 2.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Zakaz budowy nowych i rozbudowy istniejącego obiektu budowlanego. 
2. popuszcza się nadbudowę istniejącego obiektu do 2 kondygnacji. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
2. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 1KpZ i dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 139. pla terenu 3.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowa gospodarczo – garażowa towarzysząca funkcji usługowej. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy: 3 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5300  – Poz. 912 

§ 140. pla terenu 4.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi publiczne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowa gospodarcza związana z funkcją podstawową. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy- dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej drogę 2KpZ i 5 m od linii 
rozgraniczającej drogę 3Kpp. 

2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,4. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 10%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 2KpZ i dojazdowej 3Kpp. 

 
§ 141. pla terenu 5.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi publiczne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowa gospodarcza związana z funkcją podstawową. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy- dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,4 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 10% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 3KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 142. pla terenu 6.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi publiczne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi komercyjne. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

Zakaz rozbudowy istniejącego obiektu i budowy nowych. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 10% 
2. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 11Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 143. pla terenu 7.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi publiczne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi sportowe. 
2. Zabudowa gospodarczo – garażowa związana z funkcja podstawową. 
3. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
4. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 3 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne.  

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 11Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 
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§ 144. pla terenu 8.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 3 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 21KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 
 

 
 
§ 145. pla terenu 9.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi publiczne – Kościół wraz z zabudowaniami towarzyszącymi. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy 

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 3 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 35% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 9Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 13 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3. 

 
 
§ 146. pla terenu 10.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowa mieszkaniowa jako adaptacja kondygnacji powyżej parteru. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 3 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Zakaz rozbudowy istniejącego i budowy nowych obiektów. popuszcza się tylko nadbu-
dowę istniejącego obiektu. 

2. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
3. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
 
§ 147. pla terenu 11.U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowa gospodarcza związana z funkcją podstawową. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 3 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej 38KpW. 
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§ 148. pla terenu 1.US ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Teren sportowy – boisko sportowe, zabudowania i urządzenia związane z usługami sporto-
wymi. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowania i urządzenia związane z organizacją imprez masowych. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 60%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 149. pla terenu 2.US ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Boisko sportowe. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

Zakaz budowy obiektów kubaturowych. popuszcza się lokalizowanie obiektów małej archi-
tektury. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 50%. 
2. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg; zbiorczej 3KpZ i wewnętrznej 20KpW. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 15 ust. 2. 

 
§ 150. pla terenu 1.P/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa produkcyjna. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Urządzenia związane z funkcją podstawową. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
3. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 

 
§ 151. pla terenu 2.P/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa produkcyjno-przemysłowa. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Urządzenia związane z funkcją podstawową. 
2. Składy, magazyny. 
3. progi wewnętrzne. 
4. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
5. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 
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§ 152. pla terenu 3.P/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa produkcyjno-przemysłowa. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Urządzenia związane z funkcją podstawową. 
2. Składy, magazyny. 
3. progi wewnętrzne. 
4. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
5. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 2 kondygnacje 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 1KpZ. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 7 ust. 2, § 8 ust. 2, § 15 ust. 2, § 21 pkt 3. 

 
§ 153. pla terenu 4.P/U ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa produkcyjno-przemysłowa. 
Usługi komercyjne. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Usługi związane z obsługą podróżnych. 
2. Składy, magazyny. 
3. progi wewnętrzne. 
4. Zabudowa gospodarcza związana z funkcją podstawową. 
5. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną, w tym montaż urządzeń związa-

nych z telefonią bezprzewodową. 
6. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 3 kondygnacje. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,4 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 10% 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej zlokalizowanej poza granicami opracowa-

nia planu. 
Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 8 ust. 2, § 15 ust. 3, § 20. 
Przed realizacją inwestycji należy przełożyo istniejący gazociąg za zgodą i na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci. 

 
§ 154. pla terenu K ustala się: 
 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Oczyszczalnia ścieków – urządzenia i zabudowania. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 1 kondygnacja. 
2. pachy – dowolne. 

Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,15. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 50%. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej 1Kpp. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 14 ust. 2, § 15 ust. 2. 
 

 
§ 155. pla terenu OC ustala się: 
 

1 2 
Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Cmentarz. 

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu 

1. Zabudowa związana z funkcja podstawową. 
2. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 

Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy  

1. Maksymalna wysokośo zabudowy – 1 kondygnacja. 
2. pach stromy, o kącie nachylenia od 30–45o, symetryczny, dwu lub czterospadowy. 
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Parametry i wskaźniki 
zagospodarowania tere-
nów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – 7 m od linii rozgraniczającej drogę 2KpZ i 5 m od linii 
rozgraniczającej drogę 3Kpp. 

2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,10. 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 50%. 

Ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów 

Zgodnie z § 15 ust. 3. 
 

 
 
 

§ 156 

pla terenu 1.EC 2.EC 3.E ustala się: 
1) Przeznaczenie pod urządzenia związane z elektro-

energetyką. 
2) Maksymalna wysokośo zabudowy – 1 kondygna-

cja. 
3) popuszcza się realizację zabudowy przy granicy 

nieruchomości. 
4) pachy dowolne. 
5) Obsługa komunikacyjna terenu z dróg: zbiorczej 

1KpZ dla 1E, 2E; wewnętrznej 28KpW dla 3E. 

§ 157 

pla terenu 1.WC 2.W ustala się: 
1) Przeznaczenie pod urządzenia do poboru, uzdatnia-

nia i magazynowania wody 
2) Zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych 
3) Obsługa komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 

1KpZ. 

§ 158 

pla terenu 1.OLC 2.OLC 3.OLC 4.OL ustala się: 
1) Przeznaczenie pod lasy i dolesienia 
2) Zakaz zabudowy. 

§ 159 

pla terenu 1.OPC 2.OPC 3.OPC 4.OPC 5.OPC 6.OPC 7.OPC 
8.OPC 9.OPC 10.OPC 11.OPC 12.OPC 13.OPC 14.OPC 
15.OPC 16.OPC 17.OPC 18.OPC 19.OPC 20.OPC 21.OPC 
22.OPC 23.OPC 24.OPC 25.OPC 26.OPC 27.OPC 28.OPC 
29.OPC 30.OPC 31.OPC 32.OP ustala się: 
1) Przeznaczenie pod zieleń urządzoną 
2) Zakaz zabudowy. 
3) popuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń zwią-

zanych z infrastrukturą techniczną oraz obiektów 
małej architektury. 

§ 160 

pla terenu 1.WSC 2.WSC 3.WSC 4.WSC 5.WSC 6.WSC 
7.WSC 8.WSC 9.WSC 10.WSC 11.WSC 12.WSC 13.WSC 
14.WSC 15.WSC 16.WSC 17.WS ustala się przezna-
czenie pod wody powierzchniowe. 

§ 161 

pla terenu 1.RC 2.RC 3.RC 4.RC 5.RC 6.RC 7.RC 8.RC 9.RC 
10.RC 11.RC 12.RC 13.RC 14.RC 15.RC 16.RC 17.RC 
18.RC 19.RC 20.RC 21.RC 22.RC 23.RC 24.RC 25.RC 
26.RC 27.R ustala się: 
1) Przeznaczenie terenu pod uprawy polowe. 
2) Zakaz zabudowy. 
3) popuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń zwią-

zanych z infrastrukturą techniczną. 

R o z d z i a ł  10 

Przepisy końcowe 

§ 162 

Ustala się stawki procentowe stanowiące podstawę 
do określenia opłaty jednorazowej, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym: 
1) dla terenów gminnych – 0%, 
2) dla terenów pozostałych – 30%. 

§ 163 

Utrzymuje się zapisy uchwał Rady Gminy Świdnica: nr 
XXXXI/274/97 z dnia 23 kwietnia 1997 roku; nr 
VII/74/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku. 

§ 164 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Świdnica. 

§ 165 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWOpNICZĄCP 
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Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 
2005 r. (poz. 912)  
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Oałącznik nr 5 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 
2005 r. (poz. 912)  

 
 
 

Rozswrzygnięcie dowyczące sposobu rozpawrzenia uwag zgłoszonych do miejscowego planu za-
gospodarowania przeswrzennego wsi Wiwoszów Dolny 

 
 
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wito-
szów polny wniesiono 5 uwag do planu. Wszystkie uwagi zostały wniesione z zachowaniem 
wyznaczonego terminu. 

 

Lp. 
Imię, nazwisko i adres  

osoby wnoszącej uwagę 
Oznaczenie nieruchomości, 

której uwaga dotyczy 
Rozpatrzenie 

1 Anna Tracz, ul. Okrężna 39a/6 
58-100 Świdnica 

dz. nr 634/1, 634/2  
Witoszów pln. 

pozytywnie 

2 Leokadia Żygadło, Witoszów polny 44 
58-100 Świdnica 

dz. nr 436  
Witoszów pln. 

pozytywnie 

3 Stanisław Prymuła, Witoszów polny 139, 
58-100 Świdnica 

dz. nr 246  
Witoszów pln. 

pozytywnie 

4 Halina Wiśniewska, Witoszów polny 80a, 
58-100 Świdnica 

dz. nr 632/1, 632/2, 633,  
Witoszów pln. 

pozytywnie 

5 Teresa Kozioł, Witoszów polny 103, 
58-100 Świdnica 

dz. nr 48, 49,  
Witoszów pln. 

pozytywnie 

 
Wszystkie ze złożonych do planu uwag rozpatrzone zostały pozytywnie. 

 
 
 
 
 
 
 

Oałącznik nr 6 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 
2005 r. (poz. 912)  

 
 
 

Sposób realizacji inweswycji z zakresu infraswrukwury wechnicznejC kwóre należą do zadań wła-
snych gminy uswalonych w miejscowym planie zagospodarowania przeswrzennego sporządzone-

go dla wsi Wiwoszów Dolny 
 
 
1. Stwierdza się zgodnośo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witoszów 

polny ze zStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Świdnican przyjętego dnia 31 sierpnia 2005 roku uchwałą Rady Gminy Świdnica  
nr XLI/458/2005. 

2. Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego posiada sieo wodocią-
gową i kanalizacyjną. Rozbudowa sieci następowao będzie stopniowo w zależności od uru-
chomiania terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. 

3. Budowa nowych dróg publicznych, podobnie jak rozbudowa sieci, następowao będzie stop-
niowo w zależności od uruchomiania terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. 

4. Rozbudowa i przebudowa pozostałych sieci i urządzeń związanych z infrastrukturą tech-
niczną nie należy do zadań własnych gminy i będzie realizowana przez zarządców sieci.  

5. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywao się będzie z budżetu 
gminy, środków ŚPWiK, dotacji i funduszy z programów celowych. 
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913 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 20 stycznia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przeswrzennego 
wsi Lizawce w gminie Oława 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst pz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (pz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Oława nr XVI/194/2004 z dnia 
30 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy Oława uchwala co 
następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Uswalenia ogólne 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Lizawice, obejmujący obszar zawarty 
w granicach określonych na rysunku planu stanowią-
cym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały z wyłącze-
niem terenu w granicach miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego podjętego uchwałą  
nr XXX/329/2001 Rady Gminy Oława z dnia 27 listo-
pada 2001 r. 

§ 2 

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w 
skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto: 
1) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 

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

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, stanowiące załącznik 
nr 3, 

3) wykaz obiektów ujętych w wojewódzkiej ewi-
dencji zabytków archeologicznych, oraz stano-
wisk archeologicznych figurujących w ewidencji 
zabytków archeologicznych, stanowiący załącz-
nik nr 4. 

§ 3 

Celem planu jest: 
1) umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów 

przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych kon-
fliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze 
wspólnych działań, 

2) stworzenie warunków właściwych prawu lokalne-
mu w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zapew-
niających możliwośo rozwoju przez zapis ustaleń 
funkcjonalnych oraz regulacyjnych. 

§ 4 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 

1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załącznikiem, 

2) przepisy szczególne lub odrębne – aktualne  
w momencie wykonywania niniejszej uchwały 
przepisy prawne, 

3) przeznaczenie podswawowe werenu – jest to 
częśo przeznaczenia terenu, która dominuje na 
danym terenie w sposób określony ustaleniami 
planu, 

4) przeznaczenie uzupełniające werenu – jest to 
częśo przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu  
w sposób określony w ustaleniach planu, 

5) obowiązująca linia zabudowy – linia wzdłuż któ-
rej należy sytuowao budynki mieszkalne oraz 
określone w ustaleniach planu rodzaje budowli 
naziemnych niebędące liniami przesyłowymi  
i sieciami uzbrojenia terenu, 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz określonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli naziemnych, nie-
będącymi liniami przesyłowymi i sieciami uzbro-
jenia terenu, 

7) weren – obszar wyznaczony w rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
przeznaczenie podstawowego, 

8) usługi – działalnośo z zakresu handlu, gastrono-
mii, rzemiosła, kultury, opieki zdrowotnej lub 
weterynaryjnej, a także działalnośo w zakresie 
obsługi ludności lub przedsiębiorstw, 

9) zabudowa przemysłowa – zabudowa służąca 
prowadzeniu działalności gospodarczej z zakre-
su: 
a) produkcji, przetwórstwa lub montażu, 
b) magazynowania i składowania, w tym bazy, 

place składowe, hurtownie, 
c) produkcji rolnej i obsługi rolnictwa, 
d) rzemiosła produkcyjnego i usługowego, 
e) handlu hurtowego lub detalicznego, w tym 

sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi 
obiektami usługowymi, administracyjnymi, 
biurowymi, socjalnymi, w których dopuszcza 
się wydzielenie funkcyjnych lokali mieszkal-
nych. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieo zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 
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§ 5 

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 

1) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
4) obowiązujące linie zabudowy, 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) granice stref ochrony konserwatorskiej 

a) zBn ochrony konserwatorskiej, 
b) zKn ochrony krajobrazu kulturowego, 
c) zOWn obserwacji archeologicznej, 

7) obiekty umieszczone w ewidencji zabytków, 
8) tereny brukowe – nawierzchnie podlegające 

ochronie, 
9) obiekty dysharmonizujące, 

10) granica obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu nie są obowiązującymi usta-leniami 
planu i mają charakter postulatywny lub informa-
cyjny dla oznaczeń wynikających z odrębnych 
przepisów: 
1) orientacyjne linie podziału wewnętrznego tere-

nów o tym samym przeznaczeniu, 
2) symbole określające stanowiska archeologiczne, 
3) zabytkowa rzeźba przydrożna, 
4) oznaczenia graficzne z zakresu – zasady obsługi 

w zakresie infrastruktury technicznej. 

R o z d z i a ł II 

Uswalenia dla całego obszaru objęwego planem 

§ 6 

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

a) ciągi zabudowy lokalizowane wzdłuż dróg 
publicznych, 

b) ekspozycja obiektów od strony terenów pu-
blicznych, 

c) kompozycja zieleni publicznej, 
2) ochrony wymagają obiekty umieszczone w wo-

jewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, 
oznaczone na rysunku planu, 

3) formę i usytuowanie nowych budynków miesz-
kalnych oraz obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych należy kształtowao w nawiązaniu do istnie-
jącej zabudowy regionalnej przy zastosowaniu 
tradycyjnych materiałów wykończeniowych, 

4) należy zachowao zasadnicze elementy zagospo-
darowania przestrzennego, tj. rozplanowanie 
dróg, ulic, placów, linie zabudowy i kompozycję 
wnętrz urbanistycznych, 

5) zakaz wprowadzania elementów zagospodaro-
wania terenu agresywnych lub obcych krajobra-
zowo, w tym szczególnie obiektów o wysokości 
przekraczającej wysokośo budynków mieszkal-
nych zlokalizowanych na sąsiednich posesjach. 

§ 7 

1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego ustala się: 
1) działalnośo zakładów produkcyjnych i usługo-

wych na terenach objętych planem nie może 
powodowao ponadnormatywnego obciążenia 
środowiska naturalnego poza granicami działki, 
do której inwestor posiada tytuł prawny, 

2) zakaz lokalizowania obiektów hodowlanych oraz 
usługowych, towarzyszących zabudowie miesz-
kaniowej, zaliczonych, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, do obiektów mogących znacząco 
oddziaływao na środowisko, dla których istnieje 
obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania 
na środowisko oraz, dla których obowiązek spo-
rządzenia raportu oddziaływania na środowisko 
może byo wymagany. 

§ 8 

1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) ustala się strefę zBn ochrony konserwatorskiej, 

w której należy: 
a) zachowao i eksponowao zasadnicze elementy 

historycznego rozplanowania, w tym przede 
wszystkim zabudowy, układu dróg oraz histo-
rycznych nawierzchni, linii zabudowy, podzia-
łu i sposobu zagospodarowania działek, 

b) dostosowao nową zabudowę do zabudowy 
historycznej oraz historycznej kompozycji 
przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryły, 
zastosowanych materiałów, podziałów archi-
tektonicznych oraz nawiązaniu formami 
współczesnymi do lokalnej tradycji architek-
tonicznej, 

c) usunąo elementy dysharmonizujące, zwłasz-
cza uniemożliwiające ekspozycję obiektów 
zabytkowych, dopuszcza się poddanie ich 
odpowiedniej przebudowie. 

d) przy realizacji nowych inwestycji oraz zwią-
zanych z modernizacją, rozbudową przebu-
dową obiektów istniejących: 
– formę obiektów dostosowao do skali, 

ukształtowania bryły i detalu historycznej 
– lokalnej zabudowy, w tym formy  
i ukształtowania dachu, układu kalenicy, 
poziomu posadowienia parteru, formy  
i wysokości ogrodzenia oraz materiałów 
elewacyjnych; po rozbudowie całośo po-
winna tworzyo spójną kompozycję, uwa-
runkowanie nie dotyczy obiektów dyshar-
monizujących i przeznaczonych do usunię-
cia, których rozbudowę się wyklucza, 

– wysokośo zabudowy nie może przekra-
czao dwóch kondygnacji naziemnych, tj. 
parter i poddasze użytkowe, przy czym 
wysokośo budynków, liczona od poziomu 
terenu przy najniżej położonym wejściu do 
budynku do górnej krawędzi kalenicy da-
chu nie może przekraczao 9 m, 

– stosowao dachy dwuspadowe, strome,  
o symetrycznym układzie połaci; kąt na-
chylenia połaci dachowych od 38°–45°, 
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oraz charakterystyczne dla lokalnej histo-
rycznej zabudowy, 

– stosowao pokrycie dachowe z dachówki 
ceramicznej lub cementowej – matowych 
w kolorze ceglastym, czerwonym. 

– zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy; 

e) zapewnio zachowanie historycznych na-
wierzchni kamiennych, oznaczonych na ry-
sunku planu, 

f) wszelkie działania inwestycyjne zgodnie  
z przepisami odrębnymi należy opiniowao  
i uzgadniao z polnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

2) ustala się strefę zOWn obserwacji archeologicz-
nej, w której działania inwestycyjne zgodnie  
z przepisami odrębnymi należy opiniowao  
i uzgadniao z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków (co do konieczności ich prowadzenia 
pod nadzorem archeologicznym i za pozwole-
niem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków): 
a) nadzór archeologiczny i ratownicze badania 

archeologiczne, prowadzone przez uprawnio-
nego archeologa odbywają się na koszt inwe-
stora 

b) pozwolenie konserwatorskie należy uzyskao 
przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla 
robót niewymagających pozwolenia na bu-
dowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 
akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania 
robót budowlanych. 

3) ustala się strefę zKn ochrony krajobrazu kultu-
rowego, w której należy: 
a) zmierzao do likwidowania elementów dys-

harmonizujących, 
b) przy realizacji nowych inwestycji oraz zwią-

zanych z modernizacją, rozbudową przebu-
dową obiektów istniejących: 
– wysokośo zabudowy nie może przekra-

czao dwóch kondygnacji naziemnych, tj. 
parter i poddasze użytkowe, przy czym 
wysokośo budynków, liczona od poziomu 
terenu przy najniżej położonym wejściu do 
budynku do górnej krawędzi kalenicy da-
chu nie może przekraczao 9 m, 

– stosowao dachy strome, o symetrycznym 
układzie połaci; kąt nachylenia połaci da-
chowych od 38°–45°, oraz charaktery-
styczne dla lokalnej historycznej zabudo-
wy, 

– stosowao pokrycie dachowe z dachówki 
ceramicznej lub cementowej – matowych 
w kolorze ceglastym, czerwonym, 

c) zakazuje się stosowania dachów o mijających 
się połaciach na wysokości kalenicy, 

d) nowe zamierzenia inwestycyjne realizowao 
zgodnie z zasadą harmonijnego wpisania w 
otaczający krajobraz, w nawiązaniu do zasad 
ukształtowania obiektów o tradycyjnych for-
mach, 

e) chronio i utrzymywao istniejący układ dróg, 
miedz, zadrzewień śródpolnych, alei, szpale-
rów, cieków wodnych, grobli stawów; obo-

wiązuje zakaz lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych, 

f) wszelkie działania inwestycyjne należy 
uzgadniao zgodnie z przepisami odrębnymi  
z polnośląskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków. 

4) na obszarach udokumentowanych stanowisk ar-
cheologicznych i w rejonie ich występowania 
wszelkie prace ziemne należy prowadzio zgodnie 
z przepisami odrębnymi, w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają 

przeprowadzenia ratowniczych badań arche-
ologicznych, 

b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę  
(a dla robót niewymagających pozwolenia na 
budowę przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 
akceptację zgłoszenia wykonywania robót 
budowlanych) należy uzyskao pozwolenie 
polnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na przeprowadzenie ziemnych ro-
bót budowlanych na terenie zabytkowym  
w trybie prac konserwatorskich, które podle-
gają na przeprowadzeniu wyprzedzających 
ratowniczych badań archeologicznych meto-
dą wykopaliskową, przez uprawnionego ar-
cheologa na koszt inwestora. 

2. W odniesieniu do całego obszaru objętego opraco-
waniem planu ustala się: 
1) ochronę obiektów zabytkowych, 
2) ochroną, o której mowa w pkt 1, obejmuje się 

obiekty objęte gminną lub wojewódzką ewiden-
cją zabytków, 

3) ochrona, o której mowa w pkt 2, polega  
w szczególności na: 
a) zachowaniu podstawowych elementów 

obiektów takich jak: bryła budynku, forma 
dachu, rozmieszczenie otworów okiennych  
i drzwiowych, symetryczne podziały stolarki 
okiennej, 

b) należy utrzymao, a w przypadku zniszczenia, 
odtworzyo historyczne detale architektonicz-
ne, 

c) należy zachowao kształt, rozmiary i roz-
mieszczenie otworów zgodnie z historycznym 
wizerunkiem budynku, 

d) należy utrzymao lub odtworzyo historyczną 
stolarkę okien i drzwi, 

e) należy stosowao kolorystykę i materiały na-
wiązujące do tradycyjnych rozwiązań lokal-
nych, w tym ceramiczne lub tynkowe pokry-
cie ścian zewnętrznych, zakazuje się stoso-
wania okładzin ściennych typu zsidingn, 

f) elementy instalacji technicznych należy mon-
towao z uwzględnieniem wartości zabytko-
wych obiektów, 

g) należy zachowao historyczne nawierzchnie 
kamienne. 

h) wszelkie działania inwestycyjne należy 
uzgadniao zgodnie z przepisami odrębnymi  
z polnośląskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków. 
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§ 9 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych ustala się: 
1) ustala się realizacje frontowych ogrodzeń ażuro-

wych o wysokości nie wyższej niż 1,7 m i za-
stosowaniu takich materiałów jak; cegła, drewno, 
kamień, metaloplastyka, dopuszcza się tak-że ogro-
dzenia w formie żywopłotów; zakazuje się stoso-
wania prefabrykowanych elementów betonowych, 

2) na terenach dróg publicznych w obrębie linii roz-
graniczających zakaz realizacji obiektów budowla-
nych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg  
i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu, 
oraz sieci infrastruktury technicznej; 

3) zabrania się umieszczania od strony terenów pu-
blicznych na elewacjach budynków tablic reklamo-
wych niezwiązanych bezpośrednio z przeznacze-
niem obiektu lub jego części, 

4) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych  
i informacyjnych instytucji oraz szyldów sklepów  
i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miejscach 
związanych z witryną. 

§ 10 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 
1) obowiązują ograniczenia wynikające z ustaleń § 8, 
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej lub zagro-

dowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN lub RM/MN: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

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

– 20%, 
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna powin-

na zajmowao co najmniej: 
– dla zabudowy zagrodowej – 20% powierzch-

ni działki 
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 65% powierzchni działki, 
c) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych nie 

może przekraczao dwóch, w tym użytkowe 
poddasze, 

d) wysokośo budynków mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie mo-
że przekraczao 6 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczao 9 m, 

e) dachy dwuspadowe, o nachyleniu połaci  
38°–45°, kryte dachówką ceramiczną lub ce-
mentową, oraz charakterystyczne dla lokalnej 
historycznej zabudowy, 

f) w przypadku wprowadzenia usług nieuciążli-
wych jako uzupełniającego przeznaczenia te-
renu powierzchnia terenu zajęta pod funkcję 
uzupełniającą nie może przekroczyo 30% po-
wierzchni działki, 

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

3) dla terenu kolejowego z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KK/U: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyo 50%,  
o ile ustalenia szczegółowe dla terenów zawarte 
rozdziale III, nie będą stanowio inaczej, 

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

c) wysokośo budynków zgodnie z ustaleniami § 8, 
d) w przypadku obiektów handlowych powierzch-

nia sprzedaży nie może przekroczyo 500 m2, 
e) należy zapewnio odpowiednie zaplecze parkin-

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

4) dla terenów zabudowy przemysłowej i zabudowy 
przemysłowo-usługowej oznaczonej na rysunku 
planu odpowiednio symbolami P, P/U: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyo 70%,  
o ile ustalenia szczegółowe dla terenów zawarte 
rozdziale III, nie będą stanowio inaczej, 

b) nie określa się wymagań w zakresie wskaźnika 
powierzchni biologicznie czynnej, 

c) wysokośo budynków zgodnie z ustaleniami § 8, 
o ile ustalenia szczegółowe dla terenów zawarte 
rozdziale III, nie będą stanowio inaczej, 

d) w przypadku obiektów handlowych powierzch-
nia sprzedaży nie może przekroczyo 500 m2, 

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

f) wzdłuż granic z terenami zabudowy mieszka-
niowej dopuszcza się stosowanie ogrodzeń peł-
nych. 

5) dla terenu usług sportu i rekreacji z dopuszczeniem 
usług kultury oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem US/UK: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyo 20%, 
b) co najmniej 50% powierzchni działki należy 

urządzio jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) liczba kondygnacji nie może przekraczao dwóch, 
w tym użytkowe poddasze, 

d) wysokośo budynków mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czao 6 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu nie może przekra-
czao 9 m, 

e) dachy dwuspadowe, o nachyleniu połaci  
38°–45°, kryte dachówką ceramiczną lub ce-
mentową, oraz charakterystyczne dla lokalnej 
historycznej zabudowy, 

f) należy zapewnio odpowiednie zaplecze parkin-
gowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźni-
kiem – 1 stanowisko na 50 m2 p. u. 

§ 11 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości ustala się: 
1) obowiązują ograniczenia wynikające ze strefy zBn  

§ 8 ust. 1 a), 
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2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej lub zagro-
dowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami MN lub RM/MN: 
a) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

może byo mniejsza niż: 
– dla zabudowy zagrodowej 2500 m2, 
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

1200 m2, 
b) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o której mowa w lit. a, o 5%, 
c) szerokośo frontu działek co najmniej 24 m,  

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

d) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek 
w stosunku do pasa drogowego powinien zawie-
rao się w przedziale od 80o do 90o, 

e) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych, 
f) możliwośo dokonywania wtórnego podziału dzia-

łek przy zachowaniu minimalnej powierzchni 
działek i szerokości frontu określonych w lit. a, 
c, 

3) dla terenu kolejowego z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KK/U: 
a) zakaz wprowadzania wtórnych podziałów tere-

nu, 
b) należy dążyo do scalenia w historycznych grani-

cach, 
4) dla terenów zabudowy przemysłowej oraz przemy-

słowo-usługowej oznaczonych na rysunku planu 
odpowiednio symbolem P, P/U: 
a) wprowadza się zakaz podziału terenu, 
b) dopuszcza się scalanie gruntów w ramach tere-

nu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
P/U 2. 

5) dla terenu usług sportu i rekreacji z dopuszczeniem 
usług kultury oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem US/UK dopuszcza się podział terenu na nie 
więcej niż 3 działki. 

§ 12 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy, ustala się na terenach rolnych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem R zakaz 
lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem urządzeń oraz sieci 
infrastruktury technicznej. 

§ 13 

Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń 
osuwania mas ziemnych. 

§ 14 

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia 
terenów w infrastrukturę techniczną: 
1) linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na 

rysunku planu są równocześnie liniami rozgra-
niczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Pro-
jektowane sieci, jak również istniejące, w mia-

rę ich modernizacji, należy prowadzio w obrę-
bie linii rozgraniczających dróg i ulic, 

2) dopuszczalne są, w uzasadnionych przypad-
kach, odstępstwa od tej zasady przy niezmie-
nionych warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenów określonych w rozdziale ustaleń 
szczegółowych, 

3) dopuszcza się możliwośo realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwesto-
rów, 

4) elementy instalacji technicznych prowadzo-
nych na obiektach zabytkowych należy prowa-
dzio z uwzględnieniem i zachowaniem ich wa-
lorów historycznych, 

5) realizacja zabudowy określonej na rysunku pla-
nu, na terenach w których występują kolidują-
ce sieci uzbrojenia podziemnego, będzie moż-
liwa po ich przełożeniu, 

6) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmowao kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego, 

7) wszelkie inwestycje polegające na zmianie do-
tychczasowego sposobu zagospodarowania te-
renu muszą byo poprzedzone kompleksowym 
opracowaniem przebudowy istniejącego sys-
temu drenażu rolniczego, w uzgodnieniu z ad-
ministratorem urządzeń melioracyjno-
drenarskich. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodo-

ciągowej, na warunkach określonych przez 
użytkownika sieci, 

2) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na 
tereny objęte planem, poprzez realizację sieci 
rozdzielczej przez administratora sieci zgodnie 
z warunkami technicznymi, 

3) rozbudowę istniejącej sieci w układzie pierście-
niowym, zapewniającym ciągłośo dostawy 
wody do odbiorców. 

3. W zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych 
ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ście-

ków zlokalizowanej poza obszarem objętym 
planem, na warunkach określonych przez użyt-
kownika oczyszczalni, 

2) wyposażenie w sieo kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszarów zainwestowania, budo-
wę kanalizacji sanitarnej realizowanej przez 
administratora sieci zgodnie warunkami tech-
nicznymi. 

3) budowę pompowni kanałowych ścieków sani-
tarnych, stosownie do potrzeb, 

4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się budowę: 

5) szczelnych zbiorników na nieczystości płynne 
– obowiązuje systematyczny i obowiązkowy 
wywóz nieczystości płynnych do punktu zlew-
nego posiadającego zezwolenie na prowadze-
nie działalności w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu odpadów 
płynnych, 

6) indywidualnych systemów oczyszczania ście-
ków sanitarnych pod warunkiem uzyskania 
zgody stosownych organów. 
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4. W zakresie odprowadzania wód opadowych usta-
la się. 
1) wyposażenie w sieo kanalizacji deszczowej 

wszystkich obszarów zainwestowania, 
2) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgod-

nie z zapisem dotyczącym ustaleń ogólnych dla 
całego terenu, 

3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych, jeśli takie wystą-
pią, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej, na terenie własnym inwestora, 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojśo do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w pkt 3. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
1) dostawę energii elektroenergetycznej, do tere-

nów objętych planem z istniejących linii napo-
wietrznych i kablowych średniego napięcia  
20 kV oraz z istniejących i planowanych stacji 
transformatorowych, 

2) modernizację, rozbudowę i budowę nowych li-
nii energetycznych kablowych średniego i ni-
skiego napięcia wraz z budową stacji trans-
formatorowych stosownie do potrzeb, na wa-
runkach określonych przez właściciela sieci, 

3) dopuszcza się budowę dodatkowych stacji 
transformatorowych, przy znacznym zwięk-
szeniu mocy zapotrzebowanej, na terenie wła-
snym inwestora, 

4) modernizacja, rozbudowa oraz przełożenie ist-
niejących napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych wyłącznie jako linie kablowe, 

5) wykonanie sieci niskiego napięcia według zale-
ceń właściciela sieci, z uwzględnieniem istnie-
jących stacji transformatorowych i sieci niskie-
go napięcia, 

6) dla terenów nowej zabudowy mieszkaniowej 
ustala się obowiązek budowy nowych linii 
energetycznych ułożonych w liniach rozgrani-
czających dróg jako linii kablowych; 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) dopuszcza się realizacje sieci gazowych prze-

syłowych lub rozdzielczych na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych oraz loka-
lizacje stacji redukcyjno-pomiarowych, na tere-
nach oznaczonych na rysunku planu symbolem 
R, 

2) wykorzystanie gazu do celów grzewczych. 
7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala 

się ogrzewanie z lokalnych źródeł ciepła na paliwo 
gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii 
elektrycznej lub niekonwencjonalnych źródeł cie-
pła do celów grzewczych. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala się lokalizowa-
nie sieci telekomunikacji we wspólnych kanałach 
zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi opera-
torami sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w odrębnych przepi-
sach szczególnych i gminnych. 

10. W zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się: 
1) obowiązek pozostawienia 3,0 m pasa komuni-

kacyjnego po obu stronach rowów melioracyj-

nych, w celu umożliwienia prawidłowej ich 
eksploatacji i utrzymania, 

2) zarurowanie odcinków rowów melioracyjnych 
kolidujących z planowanym zagospodarowa-
niem terenu, na warunkach określonych przez 
właściciela rowów, 

3) obowiązek uzgodnienia z administratorem sieci 
urządzeń melioracyjnych prac związanych  
z tymi urządzeniami, 

4) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
drenarskiej należy sporządzio dokumentację 
techniczną zawierającą projekt przebudowy 
ww. sieci na terenie objętym przyszłą inwesty-
cją, a przy każdym budynku należy wykonao 
drenaż opaskowy. 

§ 15 

Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
do czasu zagospodarowania terenu na przeznaczenie 
ustalone w planie, obowiązuje prze-znaczenie dotych-
czasowe. 

R o z d z i a ł III 

Uswalenia szczegółowe dla werenów w liniach  
rozgraniczających 

§ 16 

1. pla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od RM/MN 1 do RM/MN 8 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa, z dopusz-

czeniem urządzeń i budowli służących rekreacji 
w gospodarstwach agroturystycznych, 

2) uzupełniające: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) usługi nieuciążliwe w lokalach użytkowych 

dobudowanych lub wbudowanych w partery 
budynków mieszkalnych lub w adaptowa-
nych na cele usługowe budynkach gospodar-
czych przy ustaleniu, że powierzchnia terenu 
zajętego przez usługi nie przekroczy 50% dla 
danego terenu, 

c) zieleń urządzona elementami małej architektu-
ry 

d) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się 
obowiązujące linie zabudowy w odległości: 
1) dla terenu RM/MN 1 – od 6 do 8 m od linii roz-

graniczającej drogę lokalną oznaczoną symbolem 
KpL, zgodnie z rysunkiem planu, 

2) dla terenu RM/MN 2 – 15 m od linii rozgranicza-
jącej drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu 
symbolem KpL, 

3) dla terenu RM/MN 4 – 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu 
symbolem KpL, 

4) dla terenu RM/MN 3 – 10 m od linii rozgranicza-
jącej drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu 
symbolem KpL, 

5) dla terenów RM/MN 3, RM/MN 6, RM/MN 7 –  
6 m od linii rozgraniczających drogę dojazdową 
oznaczoną na rysunku planu symbolem Kpp 2. 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5324  – Poz. 913 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 
1) 6 m od linii rozgraniczających dróg i ulic dojaz-

dowych oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami Kpp 1, Kpp 3, Kpp 4, 

2) 6 m od linii rozgraniczających dróg gospodar-
czych transportu rolnego oznaczonych na rysun-
ku planu odpowiednio symbolami Kpp, Kpg. 

3) 6 m od linii rozgraniczających dróg i ulic we-
wnętrznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KpW 1, KpW 2, 

4) dla terenu RM/MN 1 – 10 m od granicy terenu  
z terenem US/UK oraz terenem drogi Kpp 4, 

5) dla terenu RM/MN 5 – 10 m od granicy terenu  
z terenem US/UK. 

§ 17 

1. pla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN ustala się przeznaczenie na za-budowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

2. pla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 
ustalenia i ograniczenia wynikające ze strefy zBn. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 wprowadza 
się obowiązującą linię zabudowy w odległości 6 m 
od granicy terenu z drogą Kpp 2. 

§ 18 

1. pla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem P 1, oraz symbolami P/U 1, P/U 2 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe odpowiednio P 1 – zabudowa 

przemysłowa, P/U – zabudowa przemysłowo-
usługowa, 

2) uzupełniające na zieleń urządzoną. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) obowiązują ustalenia i ograniczenia wynikające 

ze strefy zBn. 
2) place manewrowe, stanowiska postojowe, drogi 

dojazdowe i wewnętrzne należy realizowao jako 
nawierzchnie utwardzone umożliwiające kontro-
lowane odprowadzanie wód opadowych z ich 
powierzchni oraz zastosowanie separatorów 
substancji ropopochodnych; 

3) W ramach terenu oznaczonego symbolem P/U 2 
wprowadza się zakaz stosowania: 
a) wewnętrznych trwałych ogrodzeń, dzielących 

niniejszy teren, 
b) nawierzchni bitumicznych, 

4) W ramach terenu oznaczonego symbolem P/U 2 
dopuszcza się stosowanie innych form, kąta na-
chylenia i typu pokrycia (historycznego) dachu 
niż wymienione w § 8 ust. 1.d) w historycznie 
uzasadnionych przypadkach, 

5) Linie zabudowy: 
a) obowiązującą w odległości 10 m od linii roz-

graniczającej drogi lokalnej oznaczonej na ry-
sunku planu KpL, 

b) nieprzekraczalne w odległości 6 m i 10 m od 
linii rozgraniczających dróg dojazdowych, 
oznaczonych na rysunku planu odpowiednio 
symbolem Kpp 2, Kpp 4; 

c) dla terenu P/U 2 dopuszcza się lokalizację za-
budowy w odległości mniejszej niż 3 m od 
granicy działki. 

6) pla terenu P/U 2: 
a) dopuszcza się lokowanie ewentualnej zabu-

dowy wyłącznie w miejscu nieistniejących 
obiektów historycznych lub jako logiczne 
uzupełnienie układu zabudowy, 

b) wyklucza się możliwośo wprowadzania wol-
no stojących silosów i innych dysharmonizu-
jących elementów. 

§ 19 

1. pla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem US/UK ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji, 
2) uzupełniające: 

a) usługi kultury, 
b) urządzenia komunikacji (drogi wewnętrzne, 

parkingi), 
c) zieleń urządzona, 
d) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 

nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m 
od linii rozgraniczających ulicy dojazdowej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem Kpp 4. 

§ 20 

1. pla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KK/U ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – obiekty i urządzenia obsługi kolei 

oraz usługi wbudowane w istniejące obiekty, 
2) uzupełniające: 

a) zieleń urządzona, 
b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

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

następujące ustalenia: 
1) obowiązują ustalenia i ograniczenia wynikające 

ze strefy zBn. 
2) odległośo nowej zabudowy od linii rozgraniczają-

cej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KpL co najmniej 10 m. 

§ 21 

1. pla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KK ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – obiekty i urządzenia obsługi  

kolei, 
2) uzupełniające: 

a) zieleń urządzona, 
b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje 

odległośo nowej zabudowy od linii rozgraniczającej 
drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem KpL co najmniej 10 m. 

§ 22 

1. pla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem R 1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrod-

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

oraz związane z nimi urządzenia, drogi transpor-
tu rolnego, rowy melioracyjne. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
zakaz zabudowy, w tym zabudowy siedliskowej, 
oraz służącej produkcji rolniczej. 

§ 23 

1. pla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem E ustala się przeznaczenie na urządzenia z za-
kresu elektroenergetyki. 

2. pla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują 
ustalenia i ograniczenia wynikające ze strefy zBn. 

§ 24 

1. pla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KpL ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – droga kl. L (droga powiatowa  

nr 1972), 
2) uzupełniające: 

a) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia pod warunkiem uzyskania 
zgody zarządcy drogi, 

b) obiekty małej architektury i tymczasowe 
obiekty handlowo-usługowe pod warunkiem 
uzyskania zgody zarządcy drogi, 

c) zieleń urządzona. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia: 
1) szerokośo w liniach rozgraniczających zgodnie  

z rysunkiem planu, 
2) szerokośo jezdni co najmniej 6 m. 

§ 25 

1. pla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami Kpp 1 do Kpp 4 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – drogi dojazdowe, 
2) uzupełniające: 

a) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia, 

b) obiekty małej architektury, 
c) zieleń urządzona. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) szerokośo w liniach rozgraniczających dla: 

a) Kpp 1, Kpp 2, Kpp 3 – zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) Kpp 4 – 8 m 
2) szerokośo jezdni co najmniej 5,5 m. 

§ 26 

1. pla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami KpW 1 i KpW 2 ustala się prze-znaczenie: 
1) podstawowe – drogi wewnętrzne, 

2) uzupełniające: 
a) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia, 
b) zieleń urządzona. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje 
szerokośo w liniach rozgraniczających dla: 
1) KpW 1 – 10 m, 
2) KpW 2 – zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 27 

1. pla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami Kpg 1, Kpg 2 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – drogi gospodarcze transportu 

rolnego, 
2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia, 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje 

szerokośo w liniach rozgraniczających dla: 
1) Kpg 1 – 4,5 m, 
2) Kpg 2 – zgodnie z rysunkiem planu. 

R o z d z i a ł IV 

Przepisy końcowe 

§ 28 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami US/UK, R 1, E, KpL, Kpp 1 – Kpp 4, KpW 1 
– KpW 2, Kpg 1, Kpg 2 w wysokości 0%, 

2) dla pozostałych terenów w wysokości 30%. 

§ 29 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Oława. 

§ 30 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego oraz podlega publikacji na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy. 
 
 
 

PRZEWOpNICZĄCP 
RApP GMINP 

 
RYSZARD WOJCIECHOWSKI 
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Oałącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Oława z dnia 20 swycznia 
2006 r. (poz. 913) 
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Oałącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Oława z dnia 20 swycznia 
2006 r. (poz. 913) 

 
 

ROOSTROYGNITCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 
 

Nie uwzględnia się uwagi wniesionej przez Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Lizawice pismem z dnia  
26 października 2005 r. w sprawie naniesienia na rysunku planu parkingu przy drodze Kpp 4. 

 
 
 
 

Oałącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Oława z dnia 20 swycznia 
2006 r. (poz. 913) 

 
 

ROOSTROYGNITCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIOACJI INWESTYCJI O OAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICONEJC KTÓRE NALEŻĄ DO OADAO WŁASNYCH GMINY  

ORAO OASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
 
W związku z uchwaleniem planu wsi Lizawice inwestycjami stanowiącymi zadania własne gmi-
ny będą: 
– sieci kanalizacji sanitarnej (projektowane) o łącznej długości ok. 150 m, 
– sieci wodociągowe (projektowane) o łącznej długości ok. 150 m. 

Na podstawie opracowanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu przewiduje się, 
że: 
– szacunkowy koszt realizacji kanalizacji sanitarnej wynosio będzie 37.500C- złC 
– szacunkowy koszt realizacji sieci wodociągowej wynosio będzie 37.500C- zł. 

Łączna szacunkowa warwość wych inweswycji wyniesie 75.000C- zł. 

Wyszczególnione koszty mogą ulec obniżeniu ponieważ: 
– możliwe jest obniżenie cen realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w procedurze prze-

targowej na wykonanie tych inwestycji, 
– plan dopuszcza stosowanie zbiorników bezodpływowych. 

Przewiduje się, że finansowanie tych zadań odbywao się będzie wg zasady: 
W zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej odbywao się 
będzie ze środków Gminy, zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem 
Rozwoju Lokalnego Gminy. 

 
 
 
 

Oałącznik nr 4 do uchwały Rady 
Gminy Oława z dnia 20 swycznia 
2006 r. (poz. 913) 

 
 

Wykaz obiekwów zabywkowych figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabywków: 
1. zespół dworca PKP z pocz. XX w., 
2. dom mieszkalny nr 12, 
3. rzeźba przydrożna XVIII/XIX w., 
4. obiekty przemysłowo – gospodarcze z XIX/XX w., 
5. nawierzchnia brukowa dróg. 

Wykaz udokumenwowanych swanowisk archeologicznych: 
1. stanowisko nr 2/8/83-30 AZP – cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej, ślad osadnictwa 

– pradzieje, wczesne średniowiecze; 
2. stanowisko nr 8/13/83-30 AZP – ślad osadnictwa – pradzieje, późne średniowiecze; 
3. stanowisko nr 9/14/83-30 AZP – ślad osadnictwa – późne średniowiecze; 
4. stanowisko nr 10/15/83-30 AZP – ślad osadnictwa – pradzieje, późne średniowiecze. 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO 

z dnia 10 lutego 2006 r. 

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Gminy w Jemielnie z dnia  
30 września 2003 r. nr XIII/68/03 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a i pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity pz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(pz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy 
w Jemielnie postanawia: 

 
§ 1 

Zmienio częściowo uchwałę Rady Gminy w Jemielnie 
z dnia 30 września 2003 r. nr XIII/68/03 w sprawie 
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2003–2007 
oraz zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków 
wspólnoty samorządowej Gminy Jemielno (ogłoszonej  
w pzienniku Urzędowym Województwa polnośląskie-
go Nr 4, poz. 108 z dnia 9 stycznia 2004 r.): 
1. nadając § 6 ust. 1 wymienionej uchwały następu-

jące brzmienie: 
z§ 6 ust. 1 ustala się stawkę bazową za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu w wysokości do 0,8% 
wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  
1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkal-
nych ogłaszanego w Obwieszczeniu Wojewody 
polnośląskiegon. 

§ 2 

Pozostała treśo uchwały pozostaje bez zmiany. 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia jej w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego. 
 
 
 
 

 
PRZEWOpNICZĄCP 

RApP GMINP 
 

JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW 

z dnia 16 lutego 2006 r. 

w sprawie regulaminu doswarczania wody i odprowadzania ścieków 

 Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(pz. U. Nr 72, poz. 747, zmiany z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, 
poz. 1087) Rady Gminy Niechlów uchwala, się co następuje: 

 

Regulamin doswarczania wody i odprowadzania ścieków 

 
R o z d z i a ł  I 

Poswanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa prawa i obowiązki Zakładu Gospo-
darki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów  
w Niechlowie oraz odbiorców usług, a także zasady 
prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągo-
wych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na tere-
nie gminy Niechlów. 
2. Ilekroo w niniejszym regulaminie używa się okre-

śleń: 
a) zUstawan – należy przez to rozumieo ustawę  

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (pz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), 
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b) zUmowan – należy przez to rozumieo następują-
ce rodzaje umów: 
– umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowa-

dzaniu ścieków, 
– umowa o zaopatrzeniu w wodę, 
– umowa o odprowadzaniu ścieków, 

c) zOdbiorcan – należy przez to rozumieo podmiot 
będący stroną umowy o przyłączenie do sieci 
lub jednej z umów wymienionych w pkt b). 

d) zZakładn – należy przez to rozumieo Zakład Go-
spodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodocią-
gów w Niechlowie jako gminna jednostka orga-
nizacyjna prowadząca działalnośo w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe-
go odprowadzania ścieków na obszarze Gminy 
Niechlów, funkcjonujący na zasadach zakładu 
budżetowego. 

§ 2 

Zakład świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub od-
prowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisem-
nej Umowy zawartej z Odbiorcą. 

§ 3 

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowao 
wodą i używao ją zgodnie z przeznaczeniem oraz wa-
runkami wynikającymi z zawartej Umowy. 

R o z d z i a ł  II 

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie 
doswarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 4 

Poziom świadczonych usług Zakładu w zakresie ilości, 
jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków określają przepisy Ustawy. 

§ 5 

1. Minimalną i maksymalną ilośo dostarczanej wody 
określa Umowa o zaopatrzeniu w wodę zawarta  
z Odbiorcą. Umowa winna także określao maksy-
malne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczysz-
czeń dostarczanych ścieków wynikający z posiada-
nych przez Zakład technicznych i technologicznych 
możliwości ich oczyszczenia. 

2. Wymagane ciśnienie wody określa rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
warunków sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadao budynki i ich usytuowanie 
(pz. U. Nr 75, poz. 690 z 2003 r. Nr 33, poz. 270, 
z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). 

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadao 
jakościowo wymaganiom określonym w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (pz. U.  
Nr 203, poz. 1718). popuszczalne zanieczyszcze-
nia ścieków przemysłowych oraz warunki ich 
wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obo-
wiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń ka-
nalizacyjnych (pz. U. Nr 129, poz. 1108). 

§ 6 

Zakład jest obowiązany do regularnego informowania 
Wójta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi nie rzadziej niż raz na kwartał. 

R o z d z i a ł  III 

Szczegółowe warunki i wryb zawierania Umów  
z Odbiorcami usług 

§ 7 

1. Zakład zobowiązany jest zawrzeo Umowę o zaopa-
trzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków z Od-
biorcą, której nieruchomośo zostanie przyłączona 
do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem  
o zawarcie Umowy. 

2. Zakład może odmówio zawarcia Umowy na zaopa-
trzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z wła-
ścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego  
i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, 
gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie wa-
runki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy. 

3. Zakład ma prawo wypowiedzieo Umowę właścicie-
lowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli  
w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki 
uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności 
warunki uniemożliwiające ustalenie należności za 
dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla po-
szczególnych Odbiorców usług w tym budynku,  
w terminie określonym w Umowie. 

4. Umowa winna w szczególności zawierao postano-
wienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz 
wskazywao miejsce publikacji Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków. 

5. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków 
Zakład uwzględnia postanowienia wynikające  
z rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4. 

6. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług za-
opatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania 
ścieków, Zakład może zawrzeo jedną Umowę o za-
opatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. 

§ 8 

1. Umowa o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu 
ścieków może byo zawarta na czas nieokreślony 
lub określony. 

2. Umowa winna określao możliwośo jej rozwiązania. 
3. Rozwiązanie umowy może nastąpio za porozumie-

niem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia 
Zakładu od Umowy. 

4. Zakład może odstąpio od umowy w przypadkach 
przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy. Odstąpie-
nie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Za-
kładu doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem 
odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza 
kanalizacyjnego. 

5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez 
Zakład środków technicznych uniemożliwiających 
dalsze korzystanie z usług. 

§ 9 

1. Odbiorca usług składa do Zakładu pisemny wniosek 
o zawarcie Umowy w terminie określonym w wa-
runkach technicznych przyłączenia lub umowie  
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o przyłączeniu do sieci, a w przypadku zmiany Od-
biorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych 
warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej 
wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po 
wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub za-
mknięciu przyłącza kanalizacyjnego, następuje po 
złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umo-
wy. 

2. Zakład w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, 
przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zasto-
sowanie również w przypadku składania przez wła-
ściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego 
wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystają-
cymi z lokali. 

§ 10 

1. Zakład określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbior-
ców usług w zależności od lokalnych warunków 
technicznych i ekonomicznych świadczenia usług,  
a także postanowień określonych w odrębnych 
przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania 
terminu zapłaty. 

2. Mogą obowiązywao różne cykle (okresy) rozliczeń 
dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców 
usług lub obszaru. 

3. patę, formę i sposób zapłaty Zakład wskazuje  
w fakturze lub w Umowie. 

§ 11 

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 
zgodny z przepisami Ustawy i niepowodujący pogor-
szenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz 
nieutrudniający działalności Zakładu, a w szczególno-
ści do: 
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób 

eliminujący możliwośo wystąpienia awarii, skażenia 
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci 
wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody 
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody 
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych 
w przypadkach i na warunkach określonych odręb-
nymi przepisami, 

c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie-
powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanali-
zacyjnej, 

d) informowania Zakładu o własnych ujęciach wody, 
w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowa-
dzanie ścieków, 

e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz 
korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie 
w celach określonych w warunkach przyłączenia do 
sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Zakładem , 

f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych 
instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji  
i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomia-
rowym włącznie, 

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz 
udostępniania Zakładowi terenu w celu usunięcia 
awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy. 

R o z d z i a ł  IV 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i swawki opław 

§ 12 

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pro-
wadzone są przez Zakład na podstawie rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r.  
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwier-
dzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków (pz. U. Nr 26, poz. 257). 

§ 13 

1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy sta-
nowi załącznik do Umowy o zaopatrzeniu w wodę 
lub odprowadzaniu ścieków. 

2. W rozliczeniach strony Umowy obowiązane są sto-
sowao aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną 
uchwałą rady gminy, zgromadzenia Związku bądź 
wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez 
konieczności zmiany Umowy. 

§ 14 

Zakład ogłasza taryfę w miejscowej prasie i w miej-
scach sposób zwyczajowo przyjęty w terminie wła-
ściwym do jej ogłoszenia w zależności od trybu za-
twierdzenia taryfy, określonym w art. 24 ust. 7 lub  
9 Ustawy. 

R o z d z i a ł  V 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 15 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pi-
semny wniosek o przyłączenie i określenie warun-
ków przyłączenia, zwanych dalej zwarunkami przy-
łączenian złożony przez osobę ubiegającą się o przy-
łączenie. 

2. Kwota należności za przyłączenie ustalana jest na 
podstawie obowiązującej taryfy. 

3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej może występowao osoba posia-
dająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomo-
ści, która ma byo przyłączona do sieci. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien  
w szczególności zawierao: 
a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 
b) adres podłączanej nieruchomości, 
c) rodzaj podłączenia – wodociągowe, kanalizacyj-

ne, 
d) formę, termin i sposób płatności za podłączenie, 
e) dane wykonawcy, 
f) datę i podpis wnioskodawcy. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zakład może wyra-
zio zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z 
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

§ 16 

po wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do 
sieci załącza: 
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzy-

stania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,  



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5331  – Poz. 915 

a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, opis jego statusu prawnego  
w stosunku do nieruchomości, 

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie 
nieruchomości względem istniejących sieci wodo-
ciągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów  
i urządzeń uzbrojenia terenu. 

§ 17 

1. Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje je 
wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szcze-
gólnych przyłączenie do sieci następuje na podsta-
wie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza 
Zakład. 

2. Warunki przyłączenia są ważne 12 miesięcy od dnia 
ich wydania. 

3. Warunki przyłączenia określają: 
a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągo-

wej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy, 
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór 

wody, 
c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego 

oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomia-
rowego liczącego ilośo odprowadzanych ście-
ków, 

d) dopuszczalną ilośo i jakośo odprowadzanych 
ścieków, 

e) termin ważności warunków przyłączenia. 

§ 18 

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyj-
nej może nastąpio po spełnieniu warunków przyłą-
czenia, o których mowa w § 17, a w przypadku 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od speł-
nieniu warunków w niej określonych. 

2. Umowa o przyłączenie do sieci może byo zawarta 
m.in. w przypadkach związanych z budową  
sieci lub ich finansowaniem przez składającego 
wniosek o przyłączenie. Umowa o przyłączenie po-
winna w szczególności określao koszty związane  
z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finan-
sowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą do-
kumentacją. 

§ 19 

1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłą-
czenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji 
prac projektowych oraz budowlano-montażowych. 

2. Określone w warunkach względnie umowie o przy-
łączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe 
są przeprowadzane przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli stron. 

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, 
są potwierdzane przez strony w protokołach, któ-
rych wzory, uwzględniając postanowienia § 20, 
określa Zakład. 

§ 20 

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie 
końcowego protokołu odbioru technicznego według 
zasad określonych w warunkach przyłączenia 
względnie umowie o przyłączenie. 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien 
zawierao co najmniej: 
a) datę odbioru, 
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem prze-

znaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, ka-
nalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, 

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza 
kanalizacyjnego, 

d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkowni-
ka, 

e) adres nieruchomości do której wykonano podłą-
czenie, 

f) podpisy członków komisji. 

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawi-
dłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie 
przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pi-
semnego wniosku o zawarcie Umowy.  

R o z d z i a ł  VI 

Techniczne warunki określające możliwości doswępu 
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 21 

1. Zakład ma prawo odmówio przyłączenia do sieci  
w przypadku braku wystarczających mocy produk-
cyjnych oraz niewystarczających warunków tech-
nicznych uniemożliwiających realizację usługi. 

2. Zakład ma prawo odmówio przyłączenia do sieci 
jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania 
zgody Zakładu bądź zostało wykonane niezgodnie  
z wydanymi warunkami technicznymi. 

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyj-
nych w poszczególnych latach wyznaczają wielo-
letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych Zakładu opracowane 
na podstawie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 

§ 22 

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rze-
czy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zawór 
za wodomierzem głównym. 

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie 
nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzają-
cego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz 
odpowiedzialności – jest granica nieruchomości 
gruntowej. 

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej 
przyłącze stanowiące własnośo Zakładu i instalacji 
wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności,  
w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na te-
renie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowa-
dzającego ścieki – znajduje się za pierwszą stu-
dzienką licząc od strony budynku. 

W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego 
własnośo Odbiorcy usługi dostarczającego ścieki miej-
scem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce 
połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem. 
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R o z d z i a ł  VII 

Sposób poswępowania w przypadku niedowrzymania 
ciągłości usług i odpowiednich paramewrów doswarcza-
nej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej  
                                  ścieków 

§ 23 

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Za-
kład winien uprzedzio Odbiorców w sposób zwycza-
jowo przyjęty. 

§ 24 

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jako-
ści Zakład powinien poinformowao Odbiorców w spo-
sób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed 
planowanym terminem. 

§ 25 

1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 
12 godzin Zakład powinien zapewnio zastępczy 
punkt poboru wody i poinformowao Odbiorcę o je-
go lokalizacji i warunkach korzystania. 

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru 
wody pobierane są opłaty na podstawie cen i sta-
wek opłat określonych w obowiązującej taryfie. 

§ 26 

Zakład może odciąo dostawę wody lub zamknąo przy-
łącze kanalizacyjne wyłącznie w przypadkach i na wa-
runkach określonych w art. 8 Ustawy, przy czym zo-
bowiązane jest spełnio obowiązek wynikający z art. 8 
ust. 3 Ustawy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Obowiązki Odbiorców usług zaopawrzenia w wodę  
i odprowadzania ścieków 

§ 27 

1. Odbiorca winien zapewnio niezawodne działanie 
wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich 
odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur,  
a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też 
pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz 
przed dostępem osób nieuprawnionych. 

§ 28 

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowe-
go powiadamiania Zakładu o wszelkich: 
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza główne-

go lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu 
plomby, 

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, 
które mogą mieo wpływ na działanie sieci. 

§ 29 

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowa-
nia należności za dostawę wody i odprowadzanie ście-
ków. 

§ 30 

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiada-
miania Zakładu o zmianach własnościowych nieru-
chomości lub zmianach użytkownika lokalu. 

R o z d z i a ł  IX 

Swandardy obsługi Odbiorców usług 

Sposób załawwiania reklamacji oraz wymiana informacji 
w zakresie zakłóceń w doswawie wody i odprowadza- 
                               niu ścieków 

§ 31 

Zakład winien zapewnio Odbiorcom należyty poziom 
usługi, a szczególnie winien wyodrębnio stanowisko 
pracy do spraw obsługi klienta. 

§ 32 

Zakład zobowiązany jest do udzielania na życzenie 
Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji 
dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim infor-
macji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie. 

§ 33 

W przypadku stwierdzenia przez Zakład lub organ In-
spekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody 
Odbiorcy przysługuje upust/odszkodowanie na zasa-
dach określonych w Umowie. 

§ 34 

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej  
z regulaminem lub przerw w dostawach wody,  
Odbiorca usług może złożyo pisemną reklamację  
w terminie 7 od dnia, w którym zakończyła się 
przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w któ-
rym usługa została wykonana, lub miała byo wyko-
nana. 

2. Reklamacja może zostao wniesiona w innych niż 
wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, 
lub nienależytego wykonania usługi. 

3. Reklamacja powinna zawierao: 
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres 

Odbiorcy, 
b) przedmiot reklamacji, 
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających re-

klamację, 
d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie, 
e) numer i datę Umowy, 
f) podpis Odbiorcy. 

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwier-
dzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze re-
klamacji Zakładu. 

5. Zakład rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłu-
żej jednak, niż w terminie 7 dni od dnia jej wniesie-
nia. 

6. Zakład udziela odpowiedzi na reklamację w formie 
pisemnej. Odpowiedź winna zawierao: 
a) nazwę Zakładu, 
b) powołanie podstawy prawnej, 
c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie 

uwzględniania reklamacji, 
d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia 

roszczeń w innym trybie, 
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e) podpis upoważnionego pracownika reprezentu-
jącego Zakład, z podaniem zajmowanego przez 
niego stanowiska. 

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji  
w całości lub w części, odpowiedź na reklamację 
winna zawierao uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Zakład po-
wiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także 
o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszko-
dowania lub należności. 

9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet 
przyszłych należności może nastąpio jedynie na 
wniosek Odbiorcy usługi. 

R o z d z i a ł  X 

Warunki doswarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 35 

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoża-
rowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu są: 
a) gminna ochotnicza straż pożarna 
b) powiatowa zawodowa straż pożarna. 

§ 36 

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej 
w posiadaniu Zakładu dokonywany jest w miejscach 
uzgodnionych z Zakładem, a przede wszystkim z hy-
drantów nadziemnych. 

§ 37 

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe 
z sieci będącej w posiadaniu Zakładu zobowiązani są: 
– gminna ochotnicza straż pożarna,  
– powiatowa straż pożarna. 

§ 38 

1. Zakład obciąża gminę za wodę pobraną na cele 
przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, 
może też zawrzeo Umowę z gminą, w której okre-
ślone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na 

cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione  
w art. 22 Ustawy. 

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpoża-
rowe dokonywane są za okresy miesięczne, za każ-
de pobranie z sieci. 

R o z d z i a ł  XI 

Przepisy końcowe 

§ 39 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem 
obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (pz. U. 
Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wyko-
nawczymi wydanymi na jej podstawie. 

§ 40 

Zakład zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie 
Odbiorcy niniejszego regulaminu . 

§ 41 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr V/16/03 Rady Gminy Niechlów z dnia  
20 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia regulami-
nu dostarczania wody na terenie gminy Niechlów. 

§ 42 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nie-
chlów. 

§ 43 

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia 
ogłoszenia w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego. 
 
 

PRZEWOpNICZĄCP 
RApP GMINP 

 
KAZIMIERA ROGALSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY W GRTBOCICACH 

z dnia 16 lutego 2006 r. 

w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zawrudnionych  
w szkołach i placówkach oświawowych prowadzonych przez Gminę  

Grębocice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (pz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7, w związku 
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(pz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póżn. zmianami) Rada Gminy uchwa-
la, co następuje. 
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Określa się regulamin wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Grębocice w brzmieniu: 
 

§ 1 

Poswanowienia wswępne 

1. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wy-
sokośo: 
1) dodatku za wysługę lat, 
2) dodatku motywacyjnego, 
3) dodatku funkcyjnego, 
4) dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciąż-

liwych, 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

oraz godziny doraźnych zastępstw, 
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród, 
7) nauczycielskiego dodatek mieszkaniowy, 
8) wynagrodzenia za analizę i ocenę pisemnych 

prac i zajęo uczniowskich z języka polskiego, 
9) wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad 

dzieomi wyjeżdżającymi do innych miejscowości 
w ramach zielonych szkół. 

2. Ilekroo w regulaminie jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieo przedszkole 

lub szkołę, dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Grębocice, 

2) nauczycielach bez bliższego określenia – rozu-
mie się przez to nauczycieli, wychowawców  
i innych pracowników pedagogicznych zatrud-
nionych w szkole, 

3) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieo dyrektora lub wicedyrektora szkoły, 

4) roku szkolnym – należy przez to rozumieo okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do  
31 sierpnia roku następnego, 

5) klasie – należy przez to rozumieo także oddział 
lub grupę, 

6) uczniu – należy przez to rozumieo także wy-
chowanka, 

7) wójcie gminy – należy przez to rozumieo Wójta 
Gminy Grębocice, 

8) organie prowadzącym – należy przez to rozu-
mieo Gminę Grębocice, 

9) zakładowej organizacji związkowej – organizacje 
związkowe działające w szkole. 

3. Regulamin obejmuje nauczycieli wszystkich szkół, 
dla której organem prowadzącym jest Gmina Grę-
bocice. 

§ 2 

Dodawek za wysługę law 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat  
w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 
ust. 1 Karty Nauczyciela. 

2. Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrudnie-
nia do stażu pracy, będącego podstawą ustalenia 
stawki dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa  
§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki 
wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę prze-
liczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych 

zadań i zajęo uprawniających do dodatku funkcyj-
nego, ogólnych warunków przyznawania dodatku 
motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych 
warunków pracy stanowiących podstawę przyzna-
nia dodatku za warunki pracy oraz szczególnych 
przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i in-
nych okresów uprawniających do dodatku za wy-
sługę lat. 

3. podatek za wysługę lat przysługuje: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub 
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc jeżeli nabycie prawa do dodatku 
lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierw-
szego dnia miesiąca. 

4. podatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za 
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, 
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. poda-
tek ten przysługuje za dni nieobecności w pracy  
z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby 
bądź konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, 
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

5. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysłu-
gę lat oraz wysokośo tego dodatku określa: 
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły 
2) dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy. 

§ 3 

Dodawek mowywacyjny 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięo dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, a w 
szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięo dydaktyczno- 
-wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki; 

2) jakośo świadczonej pracy oraz wykonywanie 
dodatkowych zadań lub zajęo, a w szczególno-
ści: 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie 

się do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałośo o estetykę i sprawnośo powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 
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e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 

pozytywnej oceny dorobku zawodowego; 
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęo,  

o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
b) realizowanie zajęo opiekuńczych i wycho-

wawczych wynikających z potrzeb i zaintere-
sowań uczniów, 

c) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
d) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, 

e) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

2. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funk-
cje kierownicze w placówkach, przy ustalaniu wy-
sokości dodatku motywacyjnego należy obok wa-
runków wymienionych w ust. 1 uwzględniao zaan-
gażowanie dyrektora w czynności wynikające  
z kierowania placówką, a w szczególności: 

1) prawidłowośo organizacji pracy placówki, 
2) tworzenie atmosfery i warunków do efektyw-

nej pracy zatrudnionych w niej pracowników, 
3) tworzenie atmosfery i warunków do współpra-

cy wszystkich organów i organizacji działają-
cych w placówce oraz umiejętnośo inicjowania 
takiej współpracy, 

4) dbałośo o mienie placówki i zabieganie o po-
lepszenie istniejącej bazy, 

5) prawidłowe dysponowanie przyznanymi pla-
cówce środkami budżetowymi, 

6) efektywne pozyskiwanie środków finansowych 
z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie, 

7) dbałośo o pozytywny wizerunek placówki  
i promowanie jej osiągnięo w środowisku lo-
kalnym, 

8) sprawnośo organizacyjna i menedżerska w na-
wiązywaniu współpracy z różnymi środowi-
skami lokalnymi, 

9) poprawnośo pod względem formalno-prawnym 
podejmowanych decyzji oraz ich zasadnośo, 

10) przestrzeganie obowiązujących przepisów do-
tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pra-
cowników placówki, 

11) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowa-
dzeniem placówki, 

12) terminowośo i rzetelnośo wykonywania powie-
rzonych zadań, 

13) prawidłowośo współpracy z samorządem tery-
torialnym, organem nadzoru pedagogicznego, 
Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samo-
rządem Uczniowskim. 

3. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 
danej szkoły stanowią 5% planowanej kwoty na 
wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli za-
trudnionych w danej szkole w danym roku budże-
towym. 

4. podatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny. 

5. podatek motywacyjny dla nauczyciela nie może 
byo wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasad-
niczego.  

6. Wysokośo dodatku motywacyjnego dla nauczycie-
la oraz okres jego przyznania, uwzględniając po-
ziom spełniania warunków, o których mowa  
w ust. 1 ustala dyrektor szkoły. 

7. Wysokośo dodatku motywacyjnego dla dyrektora 
szkoły oraz okres jego przyznania ustala Wójt 
Gminy, uwzględniając poziom spełniania warun-
ków, o których mowa w ust. 1 i 2. 

8. pla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole 
lub placówce przyznanie dodatku motywacyjnego 
może nastąpio po upływie okresu umożliwiającego 
ocenę osiąganych wyników w pracy. 

9. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 
w której uzupełnia etat. 

10. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej 
szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela, doda-
tek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której 
nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu 
opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 

11. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel 
lub dyrektor szkoły powiadamiany jest na piśmie. 

§ 4 

Dodawek funkcyjny 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w za-
leżności od ilości oddziałów w szkole: 

 
 dyrektor 

szkoły 
wicedyrektor 

szkoły 

1) do 6 oddziałów 40–80% ------------ 

2) od 7 do 8 oddziałów 50–90% 40–80% 

3) od 9 i więcej oddziałów 60–100% 50–90% 

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. 
 
2. podatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, 

którym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie. 

3. Wysokośo dodatku funkcyjnego, o którym mowa  
w ust. 1 i 2, uwzględniając: typ szkoły, wielkośo 
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożonośo zadań 
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy 
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i spo-
łeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala: 
1) dla dyrektora szkoły Wójt Gminy, 
2) dla wicedyrektora szkoły dyrektor szkoły. 

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że na-
uczycielowi któremu powierzono: 
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1) wychowawstwo klasy – w wysokości 3%, 
2) funkcję doradcy metodycznego – w wysokości 

5%, 
3) funkcję nauczyciela konsultanta – w wysokości 

5%, 
4) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 2% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,  
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

5. podatki funkcyjne, o których mowa w ust. 4, przy-
znaje dyrektor szkoły. 

6. podatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, 2, 4, 
nieprzysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowa-
nia zdrowia, w okresach za które nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wycho-
wawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli 
zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca – od tego dnia. 

7. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 1  
i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku,  
o którym mowa w ust. 4. 

8. W przypadku pełnienia funkcji wychowawcy  
w dwóch klasach (oddziałach) lub opiekuna stażu 
więcej niż z jednym nauczycielem dodatki przyzna-
wane są w wysokości ustalonej w ust. 4 oddzielnie 
za każde wychowawstwo oraz opiekuna stażu. 

9. O przyznaniu dodatku, o którym mowa w ust. 1  
i 2, nauczyciel lub dyrektor szkoły powiadamiany 
jest na piśmie. 

§ 5 

Dodawek za warunki pracy 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych dla 
zdrowia warunkach. 

2. Wysokośo dodatku, o którym mowa w ust. 1, uza-
leżniona jest od: 
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości 

dla zdrowia realizowanych prac lub zajęo, 
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-

kach, o których mowa w ust. 1. 
3. Wysokośo dodatku za warunki pracy ustala dla 

nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gmi-
ny. 

4. podatek za trudne warunki pracy przysługuje  
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 
dodatek jest związany, oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie 
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chy-
ba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

5. podatek za trudne warunki pracy wypłaca się  
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach cały obowiązujący go wymiar zajęo oraz  
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, realizuje w tych warun-
kach obowiązujący go wymiar zajęo.  
podatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli 
nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko 
częśo obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest za-
trudniony w niepełnym wymiarze zajęo. 

6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne  
i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi 
prawo do dodatku z każdego tytułu. 

7. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne wa-
runki pracy w następujących wysokościach: 
1) nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach 

łączonych przysługuje dodatek w wysokości 
15% stawki godzinowej za każdą przepracowa-
ną w tych klasach godzinę nauczania, 

2) nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze – 10% wynagrodzenia zasadni-
czego, 

3) nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia w kla-
sach lub grupach specjalnych, zorganizowanych 
w szkole – 15% wynagrodzenia zasadniczego, 

4) nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia w kla-
sach lub grupach, w których przynajmniej jedno 
dziecko posiada orzeczenie do kształcenia spe-
cjalnego – 10% wynagrodzenia zasadniczego, 

5) nauczycielom, którzy prowadzą nauczanie indy-
widualne dzieci zakwalifikowanych do kształce-
nia specjalnego – 10% wynagrodzenia zasadni-
czego. 

podatek, o którym mowa w pkt 2–3, przysługuje  
w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych 
warunkach pozostają do obowiązującego wymiaru 
godzin. 

8. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługu-
je dodatek w wysokości ustalonej za trudne warun-
ki pracy zwiększony o 5% wynagrodzenia zasadni-
czego. 

§ 6 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zaswępsww 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela ustala się; dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie  
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej 
godzinie została zrealizowana w warunkach upraw-
niających do dodatku) przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin, ustalonego dla rodzaju zajęo dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się w sposób określony w ust. 1. 

3. pla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty 
Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę do-
raźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca 
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach 
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę 
godzin realizowanego wymiaru godzin. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem 
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęo do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę. 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5337  – Poz. 916 

5. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa  
w ust. 1, przysługuje za godziny faktycznie zreali-
zowane. 

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysłu-
guje za dni, w których nauczyciel nie realizuje za-
jęo z powodu przerw przewidzianych przepisami  
o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub 
kończenia zajęo w środku tygodnia oraz za dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
przysługuje za dni usprawiedliwionej nieobecności  
w pracy z uwzględnieniem przypadków: 
1) opieki nad zdrowym dzieckiem (dwa dni w cią-

gu roku), 
2) urlopu okolicznościowego określonego Kodek-

sem Pracy, 
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycie-

lom w celu kształcenia i doskonalenia, 
4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas nie-

zbędny do wykonywania doraźnej czynności 
wynikającej z jego funkcji związkowej. 

8. Godziny ponadwymiarowe przypadające  
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zre-
alizowao z przyczyn leżących po stronie praco-
dawcy, w szczególności w związku z: 
1) zawieszeniem zajęo z powodu epidemii, wa-

runków pogodowych lub innych sytuacji loso-
wych, 

2) udziałem uczniów w wycieczkach i w innych 
imprezach, 

3) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, 
trwającą nie dłużej niż tydzień, 

4) udziałem uczniów w rekolekcjach, 
5) oddelegowaniem nauczyciela przez dyrektora 

do innych czynności, m.in.: kursy, konferencje, 
kursy szkoleniowe. traktuje się jako godziny 
faktycznie odbyte. 

9. Praca w godzinach ponadwymiarowych dopusz-
czalna jest tylko w przypadkach wymienionych  
w art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela. 

10. pla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniach, w których przypadają 
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy na-
uczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz 
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się 
lub kończą w środku tygodnia – za podstawę 
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych 
przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar 
zajęo określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru 
(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono cztero-
dniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawie-
dliwionej nieobecności w pracy lub dzień usta-
wowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwy-
miarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu, nie może byo jednakże większa 
niż liczba godzin przydzielonych w planie organi-
zacyjnym. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody polnoślą-
skiego PN.II.0911-4/132/06 z dnia 3 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośo § 6 ust. 6–10). 
11. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiąz-

kowy wymiar zajęo zgodnie z art. 42 ust. 4a 
ustawy Karta Nauczyciela, nie może mieo przy-

dzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjąt-
kiem godzin doraźnych zastępstw. 

§ 7 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczy-
cieli w wysokości 1,2% planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na 
wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrekto-
rów szkół. 

2. Z wyodrębnionego funduszu, o którym mowa w 
ust. 1 przeznacza się: 
1) 35% środków na nagrody organu prowadzą-

cego zwane nagrodą Wójta Gminy, 
2) 65% środków na nagrody pyrektora Szkoły. 

3. Nagroda może byo przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku. 

4. Wysokośo nagrody pyrektora Szkoły nie może 
przekraczao wysokości Nagrody Wójta Gminy. 

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy 
występuje: 
1) dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnione-

go w tej szkole. 
6. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy według wzoru 

stanowiącego załącznik do uchwały, o których 
mowa w ust. 5, składa się w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Grębocicach w terminie do dnia 1 paź-
dziernika każdego roku. 

7. Nagroda, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może byo 
przyznana nauczycielowi, który posiada co naj-
mniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz speł-
nia co najmniej 6 z następujących kryteriów: 
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 

w sprawdzianach i egzaminach przeprowadza-
nych w szkole; 

2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 
zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w 
konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach 
szczebla co najmniej powiatowego; 

3) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej  
i opiekuńczej; 

4) podejmuje działalnośo innowacyjną w zakresie 
wdrażania nowatorskich metod nauczania  
i wychowania, opracowuje publikacje fachowe 
związane z działalnością zawodową; 

5) przygotowuje oraz organizuje imprezy kultural-
ne, sportowe i rekreacyjne; 

6) prowadzi znaczącą działalnośo wychowawczą 
w klasie lub szkole organizując wycieczki 
umożliwiające uczniom udział w życiu kultural-
nym (koncerty, wystawy, spektakle) oraz  
wycieczki, obozy i rajdy krajoznawczo-turys-
tyczne; 

7) podejmuje inicjatywy w ramach rady pedago-
gicznej, zmierzające do zapewnienia i poprawy 
efektywności kształcenia i wychowania oraz 
higieny i bezpieczeństwa uczniów lub wycho-
wanków; 

8) organizuje i rozwija formy współpracy i współ-
działania rodziców w życiu szkoły; 

9) organizuje i rozwija formy współpracy szkoły  
z organizacjami, które prowadzą statutową 
działalnośo w zakresie oświaty i wychowania; 
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10) wspiera działalnośo szkolnych organizacji 
uczniowskich lub młodzieżowych podejmując 
opiekę nad tymi organizacjami i uzyskuje ko-
rzystne rezultaty w organizowaniu samorząd-
ności uczniowskiej; 

11) dba o pozytywny wizerunek placówki i pro-
muje jej osiągnięcia na zewnątrz. 

8. W przypadku nauczycieli, którym powierzono 
funkcje kierownicze w placówce, kandydaci do 
nagrody powinni spełniao-co najmniej trzy kryteria 
wymienione w ust. 7 oraz kryteria w zakresie or-
ganizacji placówki, do których zalicza się w szcze-
gólności: 
1) prawidłowo organizuje pracę placówki tworząc 

warunki do efektywnej pracy zatrudnionych  
w niej pracowników oraz systematycznie nad-
zoruje pracę wszystkich organów działających 
w placówce; 

2) twórczo wykorzystuje wyniki wewnętrznej  
i zewnętrznej oceny pracy placówki; 

3) ze szczególną starannością dba o mienie pla-
cówki i zabiega o polepszenia istniejącej bazy; 

4) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole 
środkami budżetowymi; 

5) uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu 
środków finansowych z innych źródeł i opty-
malnie nimi dysponuje; 

6) dba o pozytywny wizerunek placówki i promu-
je jej osiągnięcia na zewnątrz; 

7) posiada wymierne efekty organizacyjne i me-
nedżerskie we współpracy z różnymi środowi-
skami lokalnymi. 

9. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę Wójta 
Gminy otrzymuje dyplom, którego odpis umiesz-
cza się w jego aktach osobowych. 

10. Nagrodę Wójta Gminy wypłaca szkoła zatrudnia-
jąca nagrodzonego nauczyciela. 

11. pyrektor szkoły może przyznao nagrodę nauczy-
cielowi po przepracowaniu przez niego w danej 
placówce co najmniej 1 roku, który spełnia mini-
mum 8 z następujących kryteriów: 
1) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu po-

twierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do 
udziału w zawodach okręgowych lub central-
nych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 
zajęciem przez uczniów I–III miejsca w konkur-
sach, zawodach i festiwalach wojewódzkich  
i ogólnopolskich, 

2) wdraża nowatorskie metody nauczania, 
3) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy 

z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mający-
mi trudności w nauce, 

4) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczysto-
ści szkolne lub środowiskowe, 

5) prowadzi znaczącą działalnośo wychowawczą 
w klasie lub szkole przez organizowanie wy-
cieczek, udział uczniów w spektaklach teatral-
nych, koncertach, wystawach, spotkaniach, 

6) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekre-
acyjne i wypoczynkowe, 

7) zapewnia pomoc i opiekę uczniom i wycho-
wankom będącym w trudnej sytuacji material-
nej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubo-
gich lub patologicznych, 

8) prowadzi działalnośo mającą na celu zapobie-
ganie i zwalczanie patologii społecznej wśród 
dzieci i młodzieży, 

9) organizuje współpracę szkoły z instytucjami, 
organizacjami oraz rodzicami w zakresie za-
pobiegania i usuwania przejawów patologii 
społecznej i niedostosowania społecznego 
dzieci i młodzieży, 

10) rozwija formy współdziałania szkoły z rodzi-
cami, 

11) doskonali się zawodowo, 
12) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawo-

dowej nauczycieli podejmujących pracę  
w zawodzie nauczyciela, 

13) wzorowo wypełnia zadania wynikające z po-
wierzonych funkcji, 

14) aktywnie uczestniczy w tworzeniu i aktywi-
zacji dokumentów prawa wewnątrzszkolne-
go. 

12. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę pyrektora 
szkoły, otrzymuje dyplom, którego odpis umiesz-
cza się w jego aktach osobowych. 

§ 8 

Dodawek mieszkaniowy 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wy-
magane do zajmowanego stanowiska przysługuje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokośo nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 4%, 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 5%, 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 6% 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 7% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,  
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

3. po członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zali-
cza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszku-
jących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozo-
stających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego 
tak że nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,  
w wysokości określonej w ust. 2. 
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który 
będzie im wypłacał ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, 
o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. 
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrek-
torowi – Wójt Gminy. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

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

miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek  
o jego przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje  
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 
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1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku społecznego, 
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta była umowa 
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta była zawarta,  

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 9 

Inne składniki wynagrodzenia 

1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie dodat-
kowe: 
1) za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęo 

uczniowskich z języka polskiego począwszy od 
czwartej klasy szkoły podstawowej oraz w gim-
nazjum w wysokości 4% miesięcznie – średnie-
go wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. Karty Nauczyciela. 

3) za sprawowanie opieki nad dzieomi wyjeżdżają-
cymi do innych miejscowości w ramach zielo-
nych szkół – jak za 10 godzin ponadwymiaro-
wych tygodniowo. 

2. Wynagrodzenie przewidziane za analizę i ocenę 
pisemnych prac i zajęo uczniowskich przysługuje 
nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w obowiąz-
kowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęo 
w niepełnym wymiarze lub ponadobowiązkowy 
wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych 
przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły, 
wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjo-
nalnym do realizowanego przez nauczyciela wymia-
ru godzin z języka polskiego. po wymiaru godzin  
z języka polskiego wlicza się również godziny zajęo 
fakultatywnych z tego przedmiotu. 

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze, oraz nauczycielom korzystającym ze zni-
żek godzin wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 
pkt 1 przysługuje wyłącznie w takim stosunku,  
w jakim realizowany przez nich wymiar godzin ję-
zyka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru go-
dzin nauczyciela danej szkoły. 

4. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe wypłaca się 
miesięcznie z góry. Wynagrodzenie to wypłaca się 
za okresy wykonywania zajęo. 

5. W razie zaprzestania wykonywania zajęo dodatko-
wych w ciągu miesiąca lub ich podjęcia w takim 
czasie, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z tego 
tytułu proporcjonalnie do przepracowanego okresu. 
W takim wypadku wysokośo wynagrodzenia ustala 
się dzieląc stawkę miesięcznego wynagrodzenia 
przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych 
przypadających w okresie przepracowanym. 

§ 10 

Poswanowienia końcowe 

Traci moc uchwała: 
1. Rady Gminy Grębocice nr XLI/190/2005 z dnia  

24 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Grębocice. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grę-
bocice. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w pzienniku Urzędowym Województwa polno-
śląskiego. 
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917 

UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA 

z dnia 16 lutego 2006 r. 

w sprawie uswalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli  
w części należącej do kompewencji Gminy Plawerówka jako organu  

prowadzącego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. pz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 i art. 91d ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. pz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 z późn. zm.) Rada Gminy Platerówka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych w szkołach dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Platerówka, który był konsultowa-
ny z miejscowymi związkami zrzeszającymi nauczycie-
li. 

R o z d z i a ł  1 

Poswanowienia ogólne 

§ 2 

1. Regulamin określa: 
1) wysokośo stawek dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 

oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 
dodatków; 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 
doraźnych zastępstw; 

3) wysokośo i warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

2. Ilekroo w regulaminie jest mowa o nauczycielach 
rozumie się przez to nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego zatrudnionych w od-
dziale przedszkolnym i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Platerówka. 

3. Ilekroo w regulaminie jest mowa o: 
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– rozporządzeniu rozumie się przez to rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia  
31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli , ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadni- 
czego oraz wynagrodzenia za prace w dniu  
wolnym od pracy (pz. U. Nr 22, poz. 181  
z 2005 roku), 

– Karcie Nauczyciela rozumie się przez to ustawę 
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczy-
ciela (tekst jednolity pz. U. z 2003 roku Nr 118, 
poz. 1112 z późniejszymi zmianami). 

R o z d z i a ł  2 

Dodawek za wysługę law 

§ 3 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 ustawy – 
Karta Nauczyciela . 

2. podatek ten przysługuje również za dni nieobecno-
ści w pracy z powodu niezdolności do pracy  
wskutek choroby bądź konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, na które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz-
nego. 

3. po okresów pracy wymaganych do nabycia prawa 
do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy 
wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa 
obowiązującego wymiaru zajęo (czasu pracy). 

4. po okresów pracy uprawniających do dodatku za 
wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli  
z mocy odrębnych przepisów podlegają one wlicze-
niu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. 

R o z d z i a ł  3 

Dodawek mowywacyjny 

§ 4 

1. Środki na dodatki motywacyjne określane są  
w planach finansowych szkół w wysokości nie 
mniejszej niż 20% środków przyznawanych szko-
le na wynagrodzenia zasadnicze.  

2. Nauczycielowi może byo przyznany dodatek mo-
tywacyjny w wysokości do 20% wynagrodzenia 
zasadniczego. 

3. podatek motywacyjny przyznaje się na okres do 
sześciu miesięcy. 

4. podatek motywacyjny dyrektorowi przyznaje Wójt 
Gminy na podstawie kryteriów zawartych w tabeli 
nr 1. 

5. podatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje 
dyrektor jednostki według kryteriów zawartych  
w tabeli nr 2 . 

6. Nauczyciel może otrzymao maksymalnie 10 pkt. 
7. podatek może otrzymao nauczyciel, któremu 

przyznano minimum 6 pkt. 
8. Nie później niż na tydzień przed naliczeniem do-

datku motywacyjnego liczba przyznanych nauczy-
cielowi punktów udostępniona będzie do jego wy-
łącznego wglądu przez organ określony w ust. 4  
i 5. 

9. podatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie-
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych z po-
wodu przebywania nauczyciela na urlopie zdro-
wotnym i na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 
jeden miesiąc. 

10. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje 
w okresie przebywania na urlopie zdrowotnym  
i na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden mie-
siąc. 

 
 
 
 
Tabela 1 

Kryweria uswalenia dodawku mowywacyjnego dla dyrekworów 
 

Lp. Kryterium 
Liczba  

punktów 
Samoocena 

Ocena organu 
prowadzącego 

1. Szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowaw-
cze poprzez osiągnięcia uczniów potwierdzane 
efektami egzaminów, sprawdzianów albo sukce-
sami w konkursach, zawodach i olimpiadach 

1   

2. Planowanie działań szkoły 1   
3. Systematyczne dokumentowanie pracy szkoły 1   
4. Motywowanie i wspieranie rozwoju nauczycieli 1   
5. Racjonalna polityka kadrowa  1   
6. Racjonalne gospodarowanie finansami szkoły 1   
7. Promocja szkoły w środowisku i współpraca  

z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły  
1   

8. pbałośo o bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole 1   
9. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego 1   
10. Prawidłowe administrowanie powierzonym mie-

niem 
1   
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Tabela 2 

Kryweria uswalania dodawku mowywacyjnego dla nauczycieli 
 

Lp. Kryterium 
Liczba  

punktów 
Ocena dyrektora 

1. Szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze potwierdza-
ne efektami egzaminów, sprawdzianów albo sukcesami uczniów 
w konkursach, zawodach, olimpiadach  

1  

2. Umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów  1  

3. Przestrzeganie porządku pracy (punktualnośo, pełne wykorzysta-
nie czasu lekcji) 

1  

4. Planowanie i dokumentowanie pracy 1  

5. Poprawnośo merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęo  1  

6. Troska o klasy i pracownie  1  

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz uczniów potrze-
bujących szczególnej opieki 

1  

8. Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny 
dorobku zawodowego 

1  

9. Realizacja programów i zadań statutowych szkoły 1  

 
 
 
 

R o z d z i a ł  4 

Dodawki funkcyjne 

§ 5 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dy-
rektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowi-
sko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości okre-
ślonej w tabeli z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wysokośo dodatku funkcyjnego dla dyrektora usta-
la Wójt w granicach stawek określonych tabelą 
uwzględniając między innymi wielkośo szkoły, jej 
warunki organizacyjne, złożonośo zadań wynikają-
cych z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kie-
rowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły. 

3. podatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lowi z tytułu wykonywania zadań: 
a) opiekuna stażu w wysokości 5% wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego posia-
dającego tytuł magistra z przygotowaniem pe-
dagogicznym od każdego stażysty, 

b) wychowawcy klasy w wysokości: 
– 3% wynagrodzenia wymienionego w ust. 3 

pkt a – w oddziale przedszkolnym, 
– 2% wynagrodzenia wymienionego w pkt a – 

w szkole, 
c) lidera szkolnego w wysokości 4% wynagrodze-

nia wymienionego w ust. 3 pkt a, 
d) doradcy metodycznego w wysokości: od 150 zł 

do 400 zł miesięcznie, 
e) od 1% do 2% wynagrodzenia wymienionego w 

ust. 3 pkt a za: 
– planowanie i organizowanie różnych form ży-

cia zespołowego integrujących uczniów, 

– planową i systematyczną realizację programu 
wychowawczego szkoły, 

– współpracę z rodzicami, wspieraniu ich  
w wychowaniu dzieci i włączanie się w życie 
klasy i szkoły, 

– szczególne zaangażowanie w opiekę nad 
uczniami wymagającymi pomocy. 

f) służb bhp w wysokości 6% wynagrodzenia wy-
mienionego w ust.3 pkt a. 

4. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny wymieniony w ust. 1 oraz dodatki wy-
mienione w ust. 3. 

5. Wysokośo dodatków funkcyjnych ustala się na 
okres jednego roku szkolnego. 

6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrek-
tora na czas określony, traci prawo do dodatku 
funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca,  
w którym nastąpiło odwołanie, jeśli odwołanie na-
stąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

7. podatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy zwolnienia 
lekarskiego trwającego ponad jeden miesiąc,  
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okre-
sach za które nie przysługuje wynagrodzenie za-
sadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprze-
stał pełnienia z innych powodów obowiązków, do 
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli za-
przestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

8. podatek funkcyjny przysługuje wicedyrektorowi 
zastępującemu dyrektora w stawce ustalonej dla 
dyrektora szkoły od pierwszego dnia miesiąca ka-
lendarzowego następującego po trzech miesiącach 
zastępstwa. 
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TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 
 

Miesięcznie w zł. 
Lp. Stanowisko 

od do 
1. pyrektor  szkoły liczącej do 8 oddziałów 

pyrektor szkoły liczącej od 8 do 12 oddziałów 
250 
250 

400 
650 

2. Wicedyrektor szkoły 130 300 
 
 
Oddziały realizujące roczne przygotowanie przedszkol-
ne dzieci w wieku 6 lat w szkole liczone są jak oddzia-
ły szkolne. 

R o z d z i a ł  5 

Dodawki za warunki pracy 

§ 6 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za każdą godzinę 
przepracowaną w trudnych warunkach określonych 
w § 8 i 9 rozporządzenia , gdy: 
1) prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwa-

lifikowanych do kształcenia specjalnego –  
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadnicze-
go; 

2) prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  
z dzieomi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo 
w stopniu głębokim – w wysokości 10% wyna-
grodzenia zasadniczego; 

3) prowadzą zajęcia w klasach , w których znajduje 
się co najmniej jedno dziecko z orzeczeniem  
o upośledzeniu w stopniu lekkim lub umiarko-
wanym pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne 
prowadzone są według obowiązującego odręb-
nego programu nauczania, w wysokości 2% do 
5% wynagrodzenia zasadniczego; 

4) w przypadku zbiegu tytułów do dodatku za 
trudne warunki pracy nauczycielowi przysługuje 
prawo do dodatku z każdego tytułu. 

2. podatek za trudne warunki pracy przysługuje za 
faktycznie zrealizowane godziny. 

R o z d z i a ł  6 

Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe  
i godziny doraźnych zaswępsww 

§ 7 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinach ponad wymiarowych 
oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warun-
kach trudnych, uciążliwych) przez miesięczną liczbę 
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru za-
jęo, ustalonego dla rodzaju zajęo dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponad wymiarowych lub doraź-
nego zastępstwa nauczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęo nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęo przez 
4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęo do 1/2 godziny pomija się,  

a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzi-
nę. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęo z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęo w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy (urlopy szkoleniowe, 
doskonalenie zawodowe. 

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizowao  
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub  
z innych obiektywnych przyczyn, traktuje się jako 
godziny faktycznie zrealizowane. 

5. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za go-
dziny faktycznie zrealizowane. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody polnoślą-
skiego PN.II.0911-4/126/06 z dnia 2 marca stwier-
dzono nieważnośo § 7 ust. 3–5). 

R o z d z i a ł  7 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

Ustalane na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczycie-
la. 

§ 8 

1. Środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 
1% planowanych środków na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły  
w rocznym planie finansowym, z tym że: 
a) 50% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji, 
b) 50% kwoty przekazuje do dyspozycji organu 

prowadzącego. 
2. Nauczycielom zatrudnionym w szkole i oddziale 

przedszkolnym z funduszu, o którym mowa  
w ust.1 przyznawane są nagrody Wójta Gminy i 
pyrektora Szkoły. 

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1, są przyzna-
wane z okazji pnia Edukacji Narodowej, a w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody 
mogą byo przyznawane w innym terminie. 

4. Wysokośo nagrody pyrektora nie może przekro-
czyo wysokości nagrody Wójta. 

5. Nagroda może byo przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole co najmniej jednego ro-
ku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta wystę-
puje: 
a) pyrektor Szkoły – dla nauczyciela zatrudnione-

go w szkole po zaopiniowaniu przez Radę Pe-
dagogiczną i związki zawodowe zrzeszając na-
uczycieli, 
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b) Pracownik Urzędu prowadzący sprawy oświaty 
– dla dyrektora szkoły. 

7. Wnioski, o których mowa w ust. 6, składa się  
w Urzędzie Gminy w następujących terminach: 
a) z okazji pnia Edukacji Narodowej do 10 wrze-

śnia każdego roku, 
b) w innych szczególnie uzasadnionych przypad-

kach na 30 dni przed dniem wręczenia nagro-
dy. 

8. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierao 
następujące dane: 
a) Imię i nazwisko, 
b) datę urodzenia, 
c) informację o wykształceniu, stopniu awansu 

zawodowego, 
d) staż pracy pedagogicznej, 
e) zajmowane stanowisko i nazwę szkoły, 
f) otrzymane dotychczas nagrody, 
g) ocenę pracy pedagogicznej, 
h) uzasadnienie, w którym należy zamieścio in-

formacje o dorobku zawodowym i osiągnię-
ciach w ostatnich latach po otrzymaniu ostat-
niej nagrody. 

9. Nagrody dyrektora szkoły przyznaje pyrektor 
Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

10. Nagroda Wójta może byo przyznana nauczycielo-
wi, który spełnia odpowiednio co najmniej pięo,  
a Nagroda pyrektora nauczycielowi, który spełnia 
co najmniej cztery z następujących kryteriów: 
1) W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianach i egzaminach, 
przeprowadzonych przez okręgowe komisje 
egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalnośo innowacyjną w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania , opracowania autor-
skich programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone wynikami pomiarów edukacyjnych, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia  
w pracy z uczniami o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne i środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalnośo wychowaw-
czą w klasie lub szkole przez organizowanie 
wycieczek, udział uczniów w spektaklach 
teatralnych, koncertach, wystawach itp., 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne i wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni i zi-
mowy wypoczynek dla uczniów, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyj-
nej z uczniami. 

2) W zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

chowankom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej, pochodzącym  
z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalnośo mającą na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród uczniów, szczególnie nar-
komanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły z policją, or-
ganizacjami, stowarzyszeniami oraz rodzi-
cami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i nie dosto-
sowania społecznego uczniów, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, 
rozwija formy współdziałania szkoły z rodzi-
cami. 

3) W zakresie działalności pozaszkolnej, polegają-
cej na: 
a) doskonaleniu swoich kwalifikacji zawodo-

wych, 
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji 

zawodowej nauczycieli podejmujących pra-
cę w zawodzie nauczyciela . 

11. pyrektor szkoły dodatkowo powinien również 
uzyskiwao znaczące efekty w zakresie: 
a) tworzenia warunków do prowadzenia prawi-

dłowej działalności dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej szkoły, 

b) prowadzenia właściwej polityki kadrowej i za-
pewnienia bardzo dobrej organizacji pracy 
szkoły, 

c) racjonalnego gospodarowania środkami finan-
sowymi, 

d) dbania o bazę szkolną, 
e) inicjowania różnorodnych działań rady pedago-

gicznej służących podnoszeniu jakości pracy 
szkoły, 

f) inspirowania nauczycieli do podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych, 

g) współpracy ze środowiskiem szkoły w celu po-
zyskiwania środków pozabudżetowych lub in-
nej pomocy rzeczowej. 

12. Nauczyciel, dyrektor szkoły, któremu została 
przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego 
odpis umieszcza się w jego aktach osobowych. 

R o z d z i a ł  8 

Dodawek mieszkaniowy 

§ 9 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenie 
gminy, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek miesz-
kaniowy. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielom zatrudnionym, co najmniej w 1/2 
wymiarze zajęo określonym w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje dy-
rektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy. 

3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
w zależności od liczby członków rodziny zamieszka-
łych na stałe we wspólnym lokalu mieszkalnym.  
Za członka rodziny uważa się nauczyciela, współ-
małżonka i dzieci pozostające na ich utrzymaniu do 
18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki 
do 24 lat. Wysokośo dodatku przyznaje się odpo-
wiednio: 
a) dla 1 osoby – 55 zł; 
b) dla 2 osób – 70 zł; 
c) dla 3 osób – 85 zł 
d) dla 4 osób i więcej – 95 zł. 
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4. podatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 

5. Wysokośo dodatku mieszkaniowego zmienia się  
w przypadku zmiany liczby członków rodziny okre-
ślonej w ust. 3, od pierwszego dnia miesiąca po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana liczby człon-
ków rodziny. 

6. podatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wy-
konywania pracy, a także w okresach: 
a) niewykonywania pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku gdy z nauczycielem powo-
łanym do służby wojskowej zawarta była umo-
wa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca 
się nie dłużej niż do końca okresu, na który 
umowa została zawarta, 

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się  
z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

8. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w ust. 3. Małżonkowie wspólnie określają 
pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 

R o z d z i a ł  9 

Poswanowienia końcowe 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pla-
terówka. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. 
 
 

PRZEWOpNICZĄCP 
RApP GMINP 

 
JÓZEF BRUKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA 

z dnia 16 lutego 2006 r. 

w sprawie określenia wygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach swosunku pracy obowiązki określone dla 
     swanowisk w różnym wygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminy (t.j. pz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) i art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. pz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Platerówka
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się zasadę proporcjonalności przy przeliczaniu 
na części etatów tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęo nauczycieli realizujących w ramach sto-
sunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róż-
nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
według wzoru: 

W = (A1 + A 2) : [(A1 : B1) + (A2 : B2)] 

gdzie: 

A1C A2 – oznacza ilośo godzin poszczególnych sta-
nowisk przydzieloną nauczycielowi w arku-
szu organizacji szkoły., 

B1C B2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęo dydaktycznych, opiekuńczych, 
wychowawczych określoną dla danych sta-
nowisk w art. 42 ust.3 ustawy oraz w ni-
niejszym paragrafie. 

§ 2 

Wymiar, o którym mowa w § 1, przyjmuje się w peł-
nych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się,  
a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pla-
terówka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2006 roku. 
 

PRZEWOpNICZĄCP 
RApP GMINP 

 
JÓZEF BRUKOWSKI 

 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5346  – Poz. 919 i 920 

919 

UCHWAŁA RADY GMINY W WĄDROŻU WIELKIM 

z dnia 22 lutego 2006 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności  
pieniężnych 

 Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (pz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z póżn. zmianami) i art. 6 ust. 12, 
art. 14 pkt 3, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (pz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 20 października 2002 r. o podatku leśnym 
(pz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
w Wądrożu Wielkim uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 1 uchwały nr V/23/03 Rady Gminy w Wądrożu 
Wielkim z dnia19 lutego 2003 r. zmienionej uchwałą 
Nr XXXII/131/05 z dnia 26 października 2005 r.  
w sprawie poboru w drodze inkasa należności pienięż-
nych dokonuje się następującej zmiany: 
1) skreśla się w pkt 17 nazwisko zMaria Kwiecieńn,  

a wpisuje się nazwisko zJadwiga Szczukiewiczn. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWOpNICZĄCP 
RApP GMINP 

 
JAROSŁAW LASKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY W WĄDROŻU WIELKIM 

z dnia 22 lutego 2006 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uswalenia opławy wargowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. pz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (pz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz.84 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wądrożu Wielkim uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 2 pkt 1 uchwały nr V/24/03 Rady Gminy w Wą-
drożu Wielkim z dnia19 lutego 2003 r. zmienionej 
uchwałą nr XXXII/132/05 z dnia 26 października 2005 
r. w sprawie ustalenia opłaty targowej dokonuje się 
następującej zmiany: 
1) skreśla się w ppkt 17 nazwisko zBalcerzak Boże-

nan, a wpisuje się nazwisko zSzczukiewicz Jadwi-
gan. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w pzienniku Urzędowym Województwa 
polnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWOpNICZĄCP 
RApP GMINP 

 
JAROSŁAW LASKA 

 



pziennik Urzędowy 
Województwa polnośląskiego Nr 56 –  5347  – Poz. 921 

921 

OBWIESOCOENIE 

KOMISAROA WYBORCOEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 2 marca 2006 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w skła-
dzie Rady Powiawu Trzebnickiego 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity pz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu podaje do 
wiadomości publicznej, iż 

 
 

Rada Powiawu Trzebnickiego uchwałą nr XXXIV/200/06 z dnia 25 stycznia  
2006 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 4 mandatu radnego  
Roberwa Korywkowskiego z listy nr 9 - Ruch 11- go Listopada. Na jego miejsce na 
podstawie uchwały Rady nr XXXV/202/06 z dnia 23 lutego 2006 r. wstąpił  
Andrzej Grychowski – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolej-
no największą liczbę głosów. 

 
 

KOMISARZ WPBORCZP 
WE WROCŁAWIU 

 
MARIAN GRUSZCZYŃSKI 
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2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w polnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  

55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 
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