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ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NR 404

z dnia 14 grudnia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu
Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewddzkiemu we Wrocmawiu

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn.
zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Statucie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu stanowiącym załącznik do zarządzenia
nr 204 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 września
2006 r. w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu (Dz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego Nr 243, poz. 3626 oraz z 2007 r.
nr 100, poz. 1223 i nr 278, poz. 3411) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 8 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a

w Lrzmieniu:
„13a) Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certy i-
kacji;”;

2) w § 12 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w Lrzmieniu:
„13a) Dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej
w Certy ikacji;”;

3) po § 25 dodaje się § 25a w Lrzmieniu:

„§ 25a. Do zadań Wydziału Instytucji Pośredniczą-
cej w Certy ikacji należy realizacja zadań powierzo-
nych porozumieniem zawartym między Ministrem
Rozwoju Regionalnego a Wojewodą w sprawie
przekazania zadań z zakresu certy ikacji prawidło-
wości poniesienia wydatków w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

_____________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr

41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz.
1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
NR XIV/107/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka cami zamieszkamimi
w Chocianowie przi ulicach: Daglezjowej, Gmogowskiej, Leśnej, Lubi skiej,
 Piotrowskiej nr 20, Wiązowej i Zielonej w związku ze zmianą granic miasta

Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1 i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1

oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:
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§ 1

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z miesz-
kańcami zamieszkałymi przy ulicach Daglezjowej,
Głogowskiej (w części położonej za cmentarzem
komunalnym), Leśnej, LuLińskiej, Piotrowskiej 20,
Wiązowej i Zielonej w Chocianowie w sprawie
zmiany granic miasta, przez włączenie do miasta
Chocianowa części oLręLu geodezyjnego Chocia-
nowiec w gminie Chocianów, określonego w za-
łącznikach gra icznych nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.

2. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się
następującej treści pytanie:
„Czy jesteś za zmianą granic miasta Chocianowa,
polegającą na włączeniu do miasta części oLszaru
oLręLu geodezyjnego Chocianowiec przedstawio-
nego w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały?”

3. Konsultacja polega na udzieleniu odpowiedzi na
pytanie umieszczone w ust. 2 poprzez zakreślenie
jednej z odpowiedzi: „TAK”, „NIE” luL „Wstrzymuję
się od głosu”, na ankietach według wzoru stano-
wiącego załącznik nr 5 do uchwały.

§ 2

1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach
są mieszkańcy ulic wymienionych w § 1, posiada-
jący czynne prawo wyLorcze.

2. Wykaz osóL uprawnionych do wzięcia udziału w
konsultacjach sporządza Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów.

§ 3

Termin, miejsce przeprowadzenia konsultacji, skład
osoLowy komisji do spraw przeprowadzenia konsulta-
cji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki konsulta-
cji, określi Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów
w  ormie zarządzenia.

§ 4

O terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji
uprawnieni zostaną poin ormowani poprzez wywie-
szenie in ormacji na taLlicach ogłoszeń i opuLlikowanie
jej na stronie internetowej urzędu co najmniej na 7 dni
przed terminem zeLrania.

§ 5

Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta
i Gminy złoży Radzie Miejskiej w Chocianowie sprawoz-
danie na najLliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od daty
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

BEATA ROLSKA

_______________________________
1 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.

Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 218.
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Zamącznik nr 1 do uchwami Radi Miejskiej
w Chocianowie nr XIV/107/2007 r. z dnia
21 grudnia 2007 r. (poz.373g
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Zamącznik nr 2 do uchwami Radi Miejskiej
w Chocianowie nr XIV/107/2007 r. z dnia
21 grudnia 2007 r. (poz.373g
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Zamącznik nr 3 do uchwami Radi Miejskiej
w Chocianowie nr XIV/107/2007 r. z dnia
21 grudnia 2007 r. (poz.373g
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Zamącznik nr 4 do uchwami Radi Miejskiej
w Chocianowie nr XIV/107/2007 r. z dnia
21 grudnia 2007 r. (poz.373g
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Zamącznik nr 5 do uchwami Radi Miejskiej
w Chocianowie nr XIV/107/2007 r. z dnia
21 grudnia 2007 r. (poz.373g
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY
NR XII/71/07

z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenu miasta Niemcza – część obrębu Jasie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku
z uchwałą nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 kwietnia 2007
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części terenu gminy Niemcza – część oLszaru
Jasień i po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami określonymi w „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niem-
cza” uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł   1

Przepisi ogdlne

§ 1

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go oLjęto oLszar o łącznej powierzchni ok. 3,33 ha,
wg granic wyznaczonych w rysunku planu.

§ 2

Celem ustaleń zawartych w planie jest:
1) ochrona interesów puLlicznych w zakresie szcze-

gółowych wymogów korzystania ze środowiska,
2) umożliwienie realizacji inwestycji na terenach nie-

zainwestowanych, zapewnienie ładu przestrzenne-
go przy lokalizacji nowych inwestycji, uwzględnie-
nie w procesie zagospodarowania przestrzennego
wymagań zrównoważonego rozwoju.

§ 3

1. Ustaleniami planu oLjęto wyznaczone na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym
przeznaczeniu luL różnych zasadach zagospodaro-
wania i oznaczony symLolem AG – tereny aktyw-
ności gospodarczej (zaLudowy przemysłowej, skła-
dów i magazynów oraz zaLudowy usługowej)
KDD – teren drogi kategorii dojazdowej,

2. Przedmiotowe tereny mogą Lyć w całości przezna-
czone na cele zgodne z przeznaczeniem luL czę-
ściowo także na cele przeznaczenia dopuszczalne-
go, na zasadach ustalonych w dalszej części
uchwały.

§ 4

Integralne części uchwały stanowią:
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiące część tek-

stową, zawarte w rozdziałach:
a) Przepisy ogólne – rozdział 1
L) Przepisy szczegółowe – rozdział 2
c) Przepisy końcowe – rozdział 3

2) rysunek planu w skali 1:2000 – stanowiący załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 5

Załącznikami do uchwały są ponadto:
1) rozstrzygnięcie o sposoLie realizacji inwestycji z

zakresu in rastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich  inanso-
wania, zgodnie  z przepisami o  inansach puLlicz-
nych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały,

2) rozstrzygnięcie o sposoLie rozpatrzenia uwag do
projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do niniej-
szej uchwały.

§ 6

Oznaczenia gra iczne Lędące oLowiązującymi ustale-
niami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

luL różnych zasadach zagospodarowania,
2) oznaczenia przeznaczenia terenów,
3) nieprzekraczalne linie zaLudowy.

§ 7

Pozostałe oznaczenia gra iczne nie Lędące ustaleniami
planu mają charakter in ormacyjny.

§ 8

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o

którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepi-
su nie wynika inaczej,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej w Niemczy, o ile z treści
przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odręLnych – należy przez
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek
planu sporządzony na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:2000,

5) terenie – należy przez to rozumieć oLszar o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony liniami
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rozgraniczającymi, przy czym za linie rozgraniczają-
ce uznaje się także granice opracowania planu
miejscowego,

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
ważać na przedmiotowym oLszarze,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które
uzupełniają, wzLogacają przeznaczenie podstawo-
we,

8) powierzchni zaLudowy – należy przez to rozumieć
prócz powierzchni zaLudowanej oLiektami kuLatu-
rowymi także utwardzone nawierzchnie służące
wewnętrznym parkingom, ciągom pieszym innym
urządzeniom  unkcjonalnie związanym z przezna-
czeniem oLszaru,

9) wewnętrznej komunikacji ogólnodostępnej – należy
przez to rozumieć inne niż puLliczne drogi oLsługu-
jące poszczególne podmioty, położone poza ogro-
dzeniami ich zakładów,

R o z d z i a ł   2

Przepisi szczegdmowe

§ 9

Przeznaczenie terendw
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu

symLolem AG, przeznaczone na cele zaLudowy
przemysłowej, składów i magazynów oraz zaLudo-
wy usługowej – jako  unkcji podstawowej.
1) Na terenach wymienionych w ust.1 dopuszcza

się:
a) zieleń urządzoną z oLiektami małej architektu-

ry,
L) urządzenia i sieci in rastruktury technicznej,

służące podstawowej  unkcji terenu a także
terenów przyległych,

c) drogi wewnętrzne służące oLsłudze poszcze-
gólnych nieruchomości,

d) drogi ogólnodostępne służące skomunikowa-
niu terenu oLjętego planem z innymi jednost-
kami przestrzennymi.

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu
symLolem KDD, przeznaczony  na cele komunikacji
kołowej – drogę kategorii dojazdowej.
a) ustala się minimalną szerokość drogi na 15 m w

liniach rozgraniczających.

§ 10

Zasadi ochroni i ksztamtowania madu przestrzennego

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
Lolem AG:
1) dopuszcza się:

a) wydzielanie dróg wewnętrznych ogólnodo-
stępnych oLsługujących poszczególne nieru-
chomości,

L) inne drogi wewnętrzne na działkach.
2) nakazuje się:

a) projektowaną zaLudowę kształtować według
wyznaczonych linii zaLudowy, w przypadku
nieokreślenia linii zaLudowy należy stosować
nieprzekraczalne linie zaLudowy w odległo-
ściach wynikających z przepisów odręLnych i
szczególnych z uwzględnieniem linii zaLudowy

ukształtowanych na działkach sąsiednich, jeśli
odpowiadają one oLowiązującym przepisom;

L) nieprzekraczalne linie zaLudowy:
– 5 m od linii rozgraniczających ewentualnie

wyznaczanych dróg i ulic wewnętrznych i
ogólnodostępnych,

– 20 m od granicy, z przyległymi do terenu
oLjętego opracowaniem, terenami kolejo-
wymi (wschodnia granica opracowania),

3) nakazy, dopuszczenia oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu terenów służące ochronie i kształtowa-
niu ładu przestrzennego określa rozdział 2 –
przepisy szczegółowe.

§ 11

Zasadi ochroni środowiska, przirodi i krajobrazu
kulturowego

1. Dla terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne
AG ustala się:
1) dopuszcza się lokalizację podmiotów mogących

znacząco oddziaływać na środowisko pod wa-
runkiem spełnienia wszystkich wymagań wyni-
kających ze stosownych decyzji środowisko-
wych, jednakże z wyłączeniem podmiotów, któ-
rych działalność oLejmuje odzysk i unieszkodli-
wianie, w tym składowanie odpadów nieLez-
piecznych,

2) dopuszcza się stosowanie as altów i mas Litu-
micznych w celu utwardzenia nawierzchni wy-
łącznie dróg wewnętrznych oraz zjazdów z dróg
puLlicznych. Dla celów utwardzenia miejsc po-
stojowych, ciągów pieszych oraz powierzchni
ekspozycyjnych należy stosować elementy
droLnowymiarowe,

3) nakaz podczyszczania – przed odprowadzeniem
do odLiornika – wód deszczowych luL roztopo-
wych z dróg, parkingów oraz terenów składo-
wych,

4) do celów grzewczych i technologicznych należy
stosować centralne luL indywidualne systemy o
niskiej emisji zanieczyszczeń, z wykorzystaniem
atestowanych urządzeń grzewczych.

§ 12

Zasadi ochroni dziedzictwa kulturowego i zabitkdw
oraz ddbr kulturi

1. Ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe,
na oLszarze oLjętym planem Lrak jest podstaw do
określania szczególnych zasad ochrony zaLytków,

2. Wszystkie odkryte w trakcie roLót ziemnych ru-
chomości, doLra kultury i nawarstwienia historycz-
ne podlegają ochronie z mocy prawa, każdorazowo
po stwierdzeniu takiego  aktu należy powiadomić
służLy nadzoru archeologicznego.

§ 13

Wimagania winikające z potrzeb ksztamtowania
przestrzeni publicznich

1. Dla każdego podmiotu nakłada się oLowiązek wy-
konania parkingu ogólnodostępnego, poza linią
ogrodzenia zakładu, usytuowanego Lezpośrednio
przy zjeździe z drogi puLlicznej luL wewnętrznej
ogólnodostępnej – o liczLie stanowisk dla samo-
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chodów osoLowych i ciężarowych dostosowanej
do specy iki podmiotu,

2. Stre ę zjazdu na nieruchomość należy kształtować
w sposóL, który umożliwi swoLodny wjazd przy
jednoczesnym ograniczeniu zajmowania pasa ruchu
drogi puLlicznej luL wewnętrznej ogólnodostępnej,

3. Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń ażurowych o
wysokości nie wyższej niż 1,70 m; dopuszcza się
ogrodzenia w  ormie żywopłotów; zakazuje się na-
tomiast stosowania ogrodzeń z Letonowych ele-
mentów pre aLrykowanych od strony ogólnodo-
stępnej komunikacji puLlicznej i wewnętrznej,

4. Zakazuje się umieszczania od strony terenów pu-
Llicznych na elewacjach Ludynków taLlic reklamo-
wych niezwiązanych Lezpośrednio z przeznacze-
niem oLiektu luL jego części.

§ 14

Parametri i wskaźniki ksztamtowania zabudowi
oraz zagospodarowania terenu

1. Na terenach oznaczonych w planie symLolem AG
dopuszcza się lokalizację oLiektów o następujących
parametrach:
1) wysokość – maksymalnie 5 kondygnacji na-

ziemnych, przy czym wysokość liczona od po-
ziomu istniejącego terenu w stre ie wejściowej
do poziomu okapu dachu maksymalnie 20,0 m
w przypadku dachów o spadku poniżej 15w luL
25 m w odniesieniu do wysokości całkowitej.
Dopuszcza się stosowanie wyższych dominant
architektonicznych, także instalacji wynikają-
cych z technologii,

2) wysokość posadowienia posadzki parteru, liczo-
na w stre ie wejściowej do Ludynku, winna wy-
nosić nie więcej niż 0,90 m powyżej istniejącego
terenu,

3) dopuszcza się dachy płaskie;
4) Ludynki należy lokalizować zgodnie z nieprze-

kraczalnymi liniami zaLudowy określonymi na
rysunku planu oraz zgodnie z przepisami odręL-
nymi i szczególnymi,

5) powierzchnia zaLudowana na wydzielonych
działkach, razem z nawierzchniami utwardzony-
mi i parkingami oraz podjazdami, nie może zaj-
mować więcej niż 80w powierzchni działki Lrut-
to, co najmniej 20w działki należy zagospoda-
rować jako teren Liologicznie czynny;

6) wyposażenie w zorganizowaną wielopiętrową
zieleń towarzyszącą terenu oLjętego planem,
pełniącą rolę także zieleni izolacyjnej, przy czym
w sąsiedztwie linii kolejowej na zasadach wyni-
kających z przepisów odręLnych i szczególnych.

7) dla projektowanej zaLudowy dopuszcza się do-
stępne technologie wznoszenia Ludynków, stre-
 y wejściowe oLiektów administracyjno-
-socjalnych wymagają szczególnych rozwiązań
architektonicznych z zastosowaniem materiałów
i rozwiązań wysokiej jakości,

8) należy zapewnić miejsca parkingowe na każdej z
działek, zgodnie ze wskaźnikiem min. 1 miej-
sce/3 zatrudnionych + min. 2 miejsca dodatko-
we.

2. Dla terenów komunikacji kołowej należy przyjąć
następujące parametry i warunki, w tym:

a) szerokość wyznaczanych dróg wewnętrznych
ogólnodostępnych w liniach rozgraniczających
minimum10 m,

L) w szczególnych przypadkach dopuszcza się wy-
konanie zjazdów pieszo-jezdnych o szerokości
minimum 6,0 m z zielenią towarzyszącą, waru-
nek ten dotyczy wyłącznie odcinków dróg nie
dłuższych niż 50,0 m

c) nakazuje się drogi wewnętrzne ogólnodostępne
wyposażyć w place manewrowe do zawracania,
zatoki i rozszerzenia, uwzględniając wielkości
wynikające z przepisów odręLnych oraz potrzeL
podmiotów przez nie oLsługiwanych.

§ 15

Granice i sposobi zagospodarowania terendw lub
obiektdw podlegającich ochronie, ustalonich na pod-

stawie przepisdw odrębnich

OLszar oLjęty niniejszym planem nie podlega ochronie
na podstawie przepisów odręLnych, w tym w zakresie
terenów górniczych, terenów narażonych na nieLez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych.

§ 16

Szczegdlne zasadi i warunki scalania i podziamu
nieruchomości objętich planem

1. Powierzchnia terenów luL działek dla projektowa-
nych podmiotów i urządzeń in rastruktury tech-
nicznej powinna Lyć dostosowana do założonego
programu użytkowego (z uwzględnieniem po-
wierzchni dla oLiektów i urządzeń towarzyszących
– w tym parkingów) z zachowaniem wymogów
określających maksymalną powierzchnię zaLudo-
wy oraz Liologicznie czynną określonych w § 14.
ust 1, pkt 5,

2. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzie-
lanych działek Ludowlanych na 4000 m2, dopusz-
cza się różnicę w wielkości działki ±5w. Warunek
ten nie dotyczy terenu urządzeń z zakresu in ra-
struktury technicznej, dla których należy stosować
zapisy ust. 1,

3. Podstawowy kąt położenia granic działek w sto-
sunku do pasa drogowego dróg dojazdowych pu-
Llicznych oraz wewnętrznych ogólnodostępnych
winien wynosić – 900, z tolerancją ± 50,

4. Każda z wydzielonych na cele inwestycyjne działek
musi posiadać wielkość i cechy geometryczne oraz
dostęp do dróg puLlicznych i in rastruktury tech-
nicznej spełniające wymogi dla realizacji oLiektów
Ludowlanych, wynikające z odręLnych przepisów i
aktów prawa miejscowego,

5. Dopuszcza się podział nieruchomości w przypadku:
1) zapewnienia każdej z wydzielonych działek do-

stęp do drogi puLlicznej na zasadach zapisanych
w planie,

2) zapewnienia wielkości umożliwiającej zagospo-
darowanie i użytkowanie zgodne z przeznacze-
niem w planie,

3) warunek dostępności nie dotyczy wyodręLnia-
nych oLszarów zieleni.

6. Na terenach AG podziały nieruchomości dla celów
inwestycyjnych wymagają uprzedniego opracowa-
nia koncepcji  unkcjonalno-przestrzennej sporzą-
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dzonej przez osoLę wpisaną na listę samorządu
zawodowego urLanistów luL architektów,

7. Dopuszcza się realizację jednej inwestycji na więcej
niż jednej działce gruntu. Powyższe nie dotyczy
przypadku sytuowania oLiektu kuLaturowego na
więcej niż 1 działce - w celu spełnienia wymagań
wynikających z przepisów odręLnych należy w tym
przypadku, przed wystąpieniem o pozwolenie na
Ludowę, dokonać scalenia nieruchomości.

§ 17

Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw
oraz ograniczenia w ich użitkowaniu,

w tim zakazi zabudowi

1. Na wydzielonych działkach, w pasie pomiędzy wy-
znaczoną linią zaLudowy, a granicą  rontową działki
zakazuje się wznoszenia jakiejkolwiek zaLudowy
kuLaturowej, dopuszcza się realizację urządzeń in-
 rastruktury technicznej oraz oLiektów wartowni-
czych.

2. Stre y  rontowe działek należy wyposażyć w zieleń
zorganizowaną, ozdoLną o wysokich walorach es-
tetycznych.

3. Należy zachować stre ę ograniczonego użytkowa-
nia od kolei zgodnie z przepisami odręLnymi i
szczególnymi.

4. Dostęp komunikacyjny do terenu oznaczonego na
rysunku planu symLolem AG  wyłącznie z drogi
oznaczonej na rysunku planu symLolem KDD po-
przez realizację komunikacji wewnętrznej i zjazdów
grupowych.

§ 18

Zasadi modernizacji, rozbudowi i budowi sistemdw
infrastrukturi technicznej

1. Zaopatrzenie w wodę:
1) dla podmiotów działających na oLszarze oLjętym

planem miejscowym docelowo przewiduje się
Ludowę i rozLudowę sieci wodociągowej dla za-
opatrzenia w wodę do celów komunalnych i
technologicznych,

2) dopuszcza się lokalne ujęcia wody ze źródeł i
studni kopanych.

2. Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków:
1) dla terenów aktywności gospodarczej poza za-

sięgiem projektowanej sieci komunalnej ustala
się oLowiązek Ludowy oczyszczalni indywidual-
nych przyoLiektowych,

2) do czasu zakończenia realizacji systemów do-
puszcza się wykorzystanie zLiorników Lezod-
pływowych zgodnie z oLowiązującymi przepi-
sami szczególnymi,

3) ustala się zakaz odprowadzenia nieczyszczonych
odpowiednio ścieków przemysłowych, komunal-
nych i Lytowych do wód powierzchniowych i do
ziemi,

4) ustala się oLowiązek odprowadzenia wód desz-
czowych z dróg, parkingów i terenów produk-
cyjno-usługowych poprzez urządzenia do pod-
czyszczenia ścieków – zgodnie z przepisami
szczególnymi,

5) z terenów przeznaczonych do zainwestowania
wody opadowe należy odprowadzić do  kanali-
zacji deszczowej luL zLiorników do gromadzenia

nadmiaru wód opadowych wykorzystywanych
następnie do celów gospodarczych,. W przy-
padku Lraku kanalizacji dopuszcza się odprowa-
dzenie wód opadowych zgodnie z przepisami
szczególnymi.

3. Wyposażenie terenów w energię elektryczną i me-
dia telekomunikacyjne:
1) utrzymuje się zasilanie oLszaru ze stacji elektro-

energetycznych poprzez sieć rozdzielczą napo-
wietrzno-kaLlową i istniejące stacje trans orma-
torowe – według warunków ustalonych przez
dysponenta urządzeń,

2) zaspokojenie przewidywanego wzrostu zapo-
trzeLowania w okresie perspektywicznym wyni-
kającego ze sporządzonego Lilansu energetycz-
nego nastąpi poprzez modernizację i przeLudowę
/np. wymianę trans ormatorów/ istniejących sie-
ci i urządzeń średniego napięcia oraz Ludowę
nowych odcinków linii napowietrznych i kaLlo-
wych,

3) dopuszcza się lokalizację telekomunikacyjnych
urządzeń przekaźnikowych – w tym także kon-
strukcji wieżowych oraz przy wykorzystaniu
elementów wysokich (np.; kominy) wraz z kon-
tenerowym urządzeniem stacji Lazowej, na  te-
renie oLjętym niniejszym planem przy spełnieniu
następujących warunków:
a) realizacja dróg dojazdowych i niezLędnych

sieci in rastruktury technicznej staraniem i na
koszt inwestora,

L) odległość od Ludynków przeznaczonych na
stały poLyt ludzi Lądź terenów  luL terenów,
na których zgodnie z planem mogą takie po-
wstać – min. 800 m.

4. Ogrzewanie oraz zaopatrzenie w ciepłą wodę użyt-
kową:
1) do celów grzewczych i technologicznych oraz

uzyskania ciepłej wody użytkowej należy stoso-
wać wyłącznie źródła ekologiczne oraz wysoko-
sprawne urządzenia atestowane,

2) dopuszcza się lokalizację kontenerowych stacji
redukcyjno-pomiarowych gazu na terenie oLję-
tym niniejszym planem.

5. Ustala się następujące zasady postępowania z od-
padami wprowadzone w oparciu o przepisy szcze-
gólne:
1) organizację odLioru odpadów od wszystkich

podmiotów usytuowanych na oLszarze oLjętym
planem,

2) segregację odpadów u źródeł ich powstawania
przy założeniu:
– zagospodarowania większości suLstancji orga-

nicznych we własnym zakresie, selekcji, a na-
stępnie wykorzystania surowców wtórnych
/szkło, metale, tworzywa sztuczne, itp./

– wydzielania i przygotowania do odLioru od-
padów wielkogaLarytowych,

– gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów
komunalnych w kontenerach  i wywóz na
składowisko.

3) organizację wywozu odpadów przemysłowych
w oparciu o indywidualne uzgodnienia i przepisy
szczególne.

6. Zasady zaopatrzenia w ciepło:
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1) zaleca się stosowanie indywidualnych, wysoko-
sprawnych systemów z wykorzystaniem ate-
stowanych urządzeń grzewczych,

2) ustala się priorytet dla wykorzystania ekologicz-
nych nośników energii.

7. Prowadzenie sieci przesyłowych przez tereny Lędą-
ce we władaniu osóL  izycznych i prawnych wy-
maga uregulowań przez zarządców tychże sieci na
gruncie Kodeksu cywilnego.

8. Wszystkie sieci in rastruktury technicznej istniejące
na terenach przeznaczonych do zainwestowania
Lądź przekształcenia mogą podlegać przeLudowie
po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez
operatorów tychże sieci.

§ 19

Sposdb i termin timczasowego zagospodarowania,
urządzenia i użitkowania terendw

Nie określa się przeznaczenia tymczasowego. Do cza-
su realizacji inwestycji oLszar pozostaje w dotychcza-
sowym rolniczym użytkowaniu.

Stawki procentowe, na podstawie ktdrich ustala się
opmatę, o ktdrej mowa w art. 36 ust.4. ustawi

§ 20

Dla oLszaru oLjętego opracowaniem planu miejscowe-
go i przeznaczonego na cele zainwestowania ustala się
stawkę w wysokości 0 w.

R o z d z i a ł   3

Przepisi ko cowe

§ 21

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 22

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JERZY PROPKOP
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Zamącznik nr 1 do uchwami Radi Miejskiej
w Niemczi nr XII/71/07 z dnia 28 listo-
pada 2007 r. (poz. 374g
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Zamącznik nr 2 do uchwami Radi Miejskiej
w Niemczi nr XII/71/07 z dnia 28 listo-
pada 2007 r. (poz. 374g

Rozstrzignięcie o sposobie realizacji, zapisanich w planie, inwesticji z zakresu infrastrukturi
technicznej, ktdre należą do zada  wmasnich gmini oraz zasadach ich finansowania,

zgodnie z przepisami o finansach publicznich

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami, art. 7 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 184 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o  inansach puLlicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Niemczy rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków  inansowych uchwalenia
planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu in rastruktury
technicznej nie pociąga za soLą wydatków z Ludżetu gminy.

Zamącznik nr 3 do uchwami Radi Miejskiej
w Niemczi nr XII/71/07 z dnia 28 listo-
pada 2007 r. (poz. 374g

Rozstrzignięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionich do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Niemczy rozstrzyga, co następuje:

§ 1

W związku z Lrakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wyłożonego do puLlicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu za środo-
wisko nie rozstrzyga się o sposoLie ich rozpatrzenia.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
NR XVI/115/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie nadania nazwi drodze wewnętrznej w Womowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.),
art. 8 ust. 1a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz.115 z póź. zm.) za zgodą SkarLu Państwa, Rada Miej-
ska w Wołowie uchwala, co następuje:

§ 1

Droga wewnętrzna, stanowiąca działki nr 5/27 i 5/22
AM27, położona w oLręLie Wołów, Lędąca własnością
SkarLu Państwa, otrzymuje nazwę- „ulica Metalowa”.

§ 2

Szczegółową lokalizację drogi, o której mowa w § 1,
określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do ni-
niejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Wołów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

DANUTA JELEC
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Zamącznik do uchwami Radi Miejskiej
nr XVI/115/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
(poz. 375g
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UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKMW
NR XI/59/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Cieszkdw, gmina Cieszkdw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Cieszków” uchwalonym przez Radę Gminy
Cieszków uchwałą nr XIII/83/2000 z dnia 9 marca 2000 r. oraz w nawiąza-
niu do uchwały Rady Gminy Cieszków nr XVIII/89/2004 z dnia 4 październi-
ka 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Cieszków i Biadaszka, gmina Ciesz-
ków, Rada Gminy Cieszków uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł   I

Przepisi ogdlne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Cieszków, gmina Cieszków,
zwany dalej planem.

2. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść
niniejszej uchwały są następujące załączniki:
1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do uchwały,
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposoLu

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su in rastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, oraz zasad ich  inanso-
wania zgodnie z przepisami o  inansach puLlicz-
nych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposoLu
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu w czasie wyłożenia do puLlicznego wglądu,
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały Rady Gminy
Cieszków jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia do-

tyczące oLszaru określonego w § 1 niniejszej
uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć za-
łącznik gra iczny do niniejszej uchwały sporzą-
dzony na mapie w skali 1 : 2000, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) przepisach odręLnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy Lranżowe oraz ograniczenia w
dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych,

4) terenie – należy przez to rozumieć oLszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-

cymi ten oLszar od innych oLszarów oznaczony
symLolem przeznaczenia podstawowego,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
przeważać na danym terenie wyznaczonym na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż pod-
stawowe, które uzupełniają luL wzLogacają
przeznaczenie podstawowe,

7) nieprzekraczalnej linii zaLudowy – należy przez
to rozumieć linię, która nie może zostać przekro-
czona sytuowaniem elewacji Ludynków, przy
Ludowie nowych oLiektów oraz rozLudowie Lu-
dynków istniejących – okapy i gzymsy nie mogą
wykraczać poza nieprzekraczalną linię zaLudowy
o więcej niż 0,5 m, Lalkony, galerie, werandy,
tarasy luL schody zewnętrzne o więcej niż 1 m,
a wykusze i ganki więcej niż 1,5 m i na długości
¼ elewacji  rontowej,

8) nieuciążliwych usługach lokalnych – należy
przez to rozumieć  unkcje usług komercyjnych
luL puLlicznych związane z oLsługą projektowa-
nej i istniejącej zaLudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, zagrodowej oraz letniskowej, których
uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami od-
ręLnymi nie przekracza swym zasięgiem granic
terenu, do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny,

9) usługach komercyjnych – należy przez to rozu-
mieć  unkcje terenów i oLiektów realizowane
całkowicie luL z przewagą  unduszy niepuLlicz-
nych we wszelkich dziedzinach działalności go-
spodarczej,

10) usługach puLlicznych – należy przez to rozumieć
 unkcje terenów i oLiektów realizowane całko-
wicie luL z przewagą  unduszy puLlicznych we
wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospo-
łecznym, realizowanych w ramach działań wła-
snych przez samorząd lokalny oraz w ramach
zadań zleconych luL wprowadzonych w drodze
negocjacji przez administrację rządową,
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11) urządzeniach towarzyszących – należy przez to
rozumieć oLiekty technicznego wyposażenia i in-
 rastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i
garażowe (trwale związane z gruntem) oraz inne
urządzenia pełniące służeLną rolę woLec prze-
znaczenia podstawowego.

2. Pojęcia niezde iniowane należy rozumieć zgodnie z
oLowiązującymi przepisami odręLnymi.

§ 3

W planie ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające

tereny o różnym  przeznaczeniu luL różnych zasa-
dach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajoLrazu
kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zaLyt-
ków oraz dóLr kultury współczesnej,

5) wymagania wynikające z potrzeL kształtowania
przestrzeni puLlicznych,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zaLudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zaLu-
dowy, gaLaryty oLiektów i wskaźniki intensyw-
ności zaLudowy,

7) granice i sposoLy zagospodarowania terenów luL
oLiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odręLnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na nieLezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości oLjętych planem miejscowym,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zaLudowy,

10) zasady modernizacji, rozLudowy i Ludowy syste-
mów komunikacji i in rastruktury technicznej,

11) sposóL i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów,

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

§ 4

1. Następujące oznaczenia gra iczne przedstawione
na rysunku planu są oLowiązującymi ustaleniami
planu:
1) granice oLszaru oLjętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu luL różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zaLudowy,
4) podstawowe przeznaczenie terenu,
5) granice stre y „A” ścisłej ochrony konserwator-

skiej – historyczny układ urLanistyczny
Cieszkowa wpisany do rejestru zaLytków,
nr 397/W z dnia 30.09.1978 r.,

6) granice stre y „B” ochrony konserwatorskiej,
7) granice stre y „K” ochrony krajoLrazu kulturo-

wego,
8) granice stre y „W” ścisłej ochrony archeologicz-

nej,
9) granice stre y „E” ochrony ekspozycji,

10) granice stre y „OW” ochrony zaLytków arche-
ologicznych,

11) kościół para ialny WnieLowzięcia Najświętszej
Marii Panny, wpisany do rejestru zaLytków, nr
1019 z dnia 13.01.1964 r.,

12) oLiekty oLjęte wojewódzką ewidencją zaLyt-
ków,

13) stanowiska archeologiczne,
14) napowietrzna linia elektroenergetyczna o napię-

ciu 110 kV wraz z granicami terenów, w oLręLie
których oLowiązują ograniczenia, zgodnie z Pol-
skimi Normami oraz pozostałymi przepisami do-
tyczącymi linii elektroenergetycznych,

15) napowietrzne linie elektroenergetyczne o napię-
ciu 20 kV wraz z granicami terenów, w oLręLie
których oLowiązują ograniczenia, zgodnie z Pol-
skimi Normami oraz pozostałymi przepisami do-
tyczącymi linii elektroenergetycznych,

16) granice stre y ochrony pośredniej dla ujęć wody,
17) granice stre y ochrony Lezpośredniej dla ujęcia

wody.
2. Pozostałe oznaczenia gra iczne przedstawione na

rysunku planu, nieLędące oLowiązującymi ustale-
niami planu:
1) granica rolno-leśna,
2) granice zasięgu Głównego ZLiornika Wód Pod-

ziemnych nr 309 „SuLzLiornik międzymorenowy
Smoszew”,

3) proponowany przeLieg korytarza ekologicznego,
4) proponowane granice działek Ludowlanych.

3. Oznaczenia wymienione w ust. 2 posiadają charak-
ter in ormacyjny.

§ 5

1. Na oLszarze wsi Cieszków znajduje się teren za-
mknięty, ustanowiony zgodnie z oLowiązującymi
przepisami odręLnymi.

2. Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym dla terenu zamkniętego nie sporządza się
planu miejscowego.

R o z d z i a ł   II

Przepisi szczegdmowe dla obszaru objętego planem

§ 6

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tere-
ny o różnym przeznaczeniu luL różnych zasadach za-
gospodarowania.
Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie
terenów wyodręLnionych liniami rozgraniczającymi i
oznaczonymi odpowiednio symLolami na rysunku pla-
nu:
1) tereny zaLudowy zagrodowej, oznaczone symLo-

lami 1 RM – 4 RM,
2) tereny zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

oznaczone symLolami 1 MN – 49 MN,
3) tereny zaLudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

oznaczone symLolami 1 MW – 3 MW,
4) tereny zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z

usługami, oznaczone symLolami 1 MNU – 13
MNU,

5) tereny zaLudowy letniskowej oraz zaLudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symLo-
lami 1 ML,MN – 6 MLMN,

6) tereny zaLudowy usługowej, oznaczone symLo-
lami 1 U – 23 U,
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7) tereny zaLudowy usługowej oraz zaLudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symLo-
lami 1 U,MN – 9 U,MN,

8) teren usług sportu, oznaczony symLolem US,
9) tereny usług turystyki, oznaczone symLolami 1

UT – 3 UT,
10) tereny oLiektów produkcyjnych, magazynów,

składów, oLsługi rolnictwa oraz usług, oznaczone
symLolami 1 PU – 11 PU,

11) tereny zieleni parkowej, oznaczone symLolami 1
ZP – 7 ZP,

12) teren cmentarza czynnego, oznaczony symLolem
ZC,

13) teren cmentarza zamkniętego, oznaczony symLo-
lem ZCz,

14) tereny ogrodów działkowych, oznaczone symLo-
lami 1 ZD, 2 ZD,

15) tereny rolnicze, oznaczone symLolami 1 R – 35 R,
16) tereny rolnicze do zalesienia, oznaczone symLo-

lami 1 R/ZL – 4 R/ZL,
17) tereny lasów, oznaczone symLolami 1 ZL – 17

ZL,
18) tereny wód śródlądowych, oznaczone symLolami

1 WS – 16 WS,
19) tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczone

symLolami 1 W – 3 W,
20) teren urządzeń odprowadzania i unieszkodliwiania

ścieków, oznaczony symLolem K,
21) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczo-

ne symLolami 1 E – 14 E,
22) teren urządzeń ciepłownictwa, oznaczony sym-

Lolem C,
23) tereny urządzeń oLsługi transportu samochodo-

wego, oznaczone symLolami 1 KS, 2 KS,
24) teren parkingu, oznaczony symLolem KSp,
25) teren drogi klasy „GP” głównej ruchu przyspie-

szonego, oznaczony symLolem KDGP,
26) teren drogi klasy „G” głównej, oznaczony symLo-

lem KDG,
27) tereny dróg klasy „Z” – zLiorcze, oznaczone sym-

Lolami 1 KDZ – 4 KDZ,
28) tereny dróg klasy „L” m lokalne, oznaczone sym-

Lolem 1 KDL, 2 KDL,
29) tereny dróg klasy „D” – dojazdowe, oznaczone

symLolami 1 KDD –43 KDD,
30) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symLolami

1 KDW – 10 KDW,
31) tereny dróg transportu rolnego, oznaczone sym-

Lolami 1 KDR – 7 KDR,
32) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone sym-

Lolami 1 KDp – 9 KDp.

§ 7

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zaLytków
oraz dóLr kultury współczesnej.
1. Ustala się ochronę następujących oLiektów wpi-

sanych do rejestru zaLytków, zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu:
1) układ urLanistyczny Cieszkowa, nr rejestru za-

Lytków 397/W z dnia 30 września 1978 r.,
2) kościół para ialny, dawniej dworski pod we-

zwaniem WnieLowzięcia Najświętszej Marii
Panny, z 1753 r., remontowany 1883 r., 1951
r., 1973–1976 r., nr rejestru zaLytków 1019 z
dnia 13 stycznia 1964 r.

2. Ustala się ochronę następujących oLiektów wpi-
sanych do wojewódzkiej ewidencji zaLytków,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu :
1) zespół kościelny:

a) mur wokół kościoła para ialnego WnieLo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Wa-
ryńskiego, z około 1890 r.,

L) pleLania, oLecnie Dom Młodzieży im. Jana
Bosko, ul. Waryńskiego, z około 1890 r.,

c) dawny cmentarz para ialny, z połowy XIX
wieku,

2) zespół kościelny:
a) kościół ewangelicki św. Maurycego, oLec-

nie p.w. Chrystusa Króla, ul. Sikorskiego, z
1828 r., przeLudowany w latach dwudzie-
stych XX wieku,

L) dom para ialny (oLecnie dom mieszkalny),
ul. Sikorskiego 12, z około 1892 r., lata
dwudzieste XX wieku,

c) szkoła para ialna (oLecnie dom mieszkalny),
ul. Sikorskiego 16, z około 1892 r., lata
dwudzieste XX wieku,

3) cmentarz poewangelicki, ul. Krotoszyńska, z
pierwszej połowy XIX wieku,

4) zespół pałacowy :
a) herLaciarnia, ul. Bolesława ChroLrego 16, z

1822 roku, 1938 r.,
L) o icyna pałacowa , ul. Bolesława ChroLrego

16, z około 1938 r.,
c) park pałacowy wraz z aleja lipową zakoń-

czoną pagórkiem widokowym, z XIX wieku,
d) Lrama parkowa, z 1822 r., 1938 r.,
e) most na  osie I (wjazdowy, lata 30. XX

wieku,
 ) most na  osie II (ogrodowy), lata 30. XX

wieku,
g) pawilon parkowy, z około 1820 r.

5) zespół  olwarczny:
a) spichlerz, z około 1910 roku,
L) stodoła, z początku XIX wieku,
c) słodownia, z około 1835 r.,

6) stacja PKP, z początku XX wieku,
7) dom mieszkalny, ul. Bolesława ChroLrego 1, z

około 1900 r.,
8) dom mieszkalny, ul. Bolesława ChroLrego 2, z

około 1910 r.,
9) dom mieszkalny, ul. Bolesława ChroLrego 4, z

końca XIX wieku, 1925 r.,
10) dom mieszkalny, ul. Bolesława ChroLrego 6, z

końca XIX wieku,
11) dom mieszkalny, ul. Bolesława ChroLrego 12,

z około 1910 r.,
12) dom mieszkalny (dawny czworak), ul. Bolesła-

wa ChroLrego 13, z około 1920 r.,
13) dom mieszkalny, ul. Garncarska 5, z około

1915 r.,
14) dom mieszkalny, ul. Grunwaldzka 5, z począt-

ku XX wieku,
15) dom mieszkalny, ul. Grunwaldzka 7, z około

1920 r.,
16) dom mieszkalny, ul. Grunwaldzka 18, z około

1910 r.,
17) dom mieszkalny, ul. Grunwaldzka 24, z około

1905 r. – 1910 r.,
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18) dom mieszkalny, ul. Kolejowa 2, z około 1900 r.
– 1910 r.,

19) poczta, ul. Kolejowa 4, z około 1910 r.,
20) dom mieszkalny, ul. Kolejowa 6, z przełomu

XIX i XX wieku,
21) dom mieszkalny, ul. Kolejowa 8, z około 1920 r.,
22) dom mieszkalny, ul. Kolejowa 10, z około

1900 r. – 1910 r.,
23) dom mieszkalny, ul. Kolejowa 12, z około

1920 r.,
24) dom mieszkalny, ul. Kolejowa 14, z około

1920 r.,
25) dom mieszkalny, ul. Kolejowa 16, z około

1900 r. – 1910 r.,
26) dom mieszkalny, ul. Kolejowa 18, z około

1920 r.,
27) dom mieszkalny, ul. Kolejowa 19, z około

1920 r.,
28) dom mieszkalny, ul. Krotoszyńska 1, z począt-

ku XX wieku,
29) dom mieszkalny, ul. Krotoszyńska 2, z około

1890 r.,
30) dom mieszkalny, ul. Krotoszyńska 3, z począt-

ku XX wieku,
31) dom mieszkalny, ul. Krotoszyńska 27 a, L, c,

d, z około 1925 r.,
32) dom mieszkalny, ul. Krotoszyńska 29, z około

1890 r. – 1900 r.,
33) dom mieszkalny, ul. Krotoszyńska 32/34, z

około 1930 r.,
34) zespół Ludynków komory celnej:

a) dom mieszkalny urzędników komory celnej,
ul. Krotoszyńska 35, z około 1920 r.,

L) dom mieszkalny (dawny Ludynek komory
celnej), ul. Krotoszyńska 37/39, z około
1920 r.,

35) dom mieszkalny, ul. Krotoszyńska 41 a, L, c,
d, z około 1920 r.,

36) dom mieszkalny, ul. Krotoszyńska 43 a, L, z
około 1930 r.,

37) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 1, z końca
XIX wieku,

38) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 2, lata 20. XX
wieku,

39) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 3, z około
1910 r.,

40) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 4, z około
1930 r., lata 80. XX wieku,

41) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 5, z początku
XX wieku, lata 80. XX wieku,

42) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 6, z początku
XX wieku,

43) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 7, z około
1920 r.,

44) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 8, z około
1910 r., lata 80. XX wieku,

45) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 10, z około
1910 r., lata 80. XX wieku,

46) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 11, z końca
XIX wieku, z około 1920 r.,

47) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 13/15, z około
1890 r., z około 1920 r.,

48) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 18, z około
1925 r. – 1930 r.,

49) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 20, z około
1920 r.,

50) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 23, z około
1905 r.,

51) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 24, z około
1920 r.,

52) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 24 a, z około
1920 r.,

53) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 25–27,
z około 1870 r., początek XX wieku,

54) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 26, z około
1920 r.,

55) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 30, z końca
XIX wieku, około 1920 r.,

56) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 31, z począt-
ku XX wieku,

57) dom mieszkalny oraz stodoła, ul. Sikorskiego
33, oLydwa oLiekty z około 1910 r.,

58) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 34, z około
1870 r., z około 1920 r.,

59) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 38, z około
1920 r.,

60) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 40, z począt-
ku XX wieku,

61) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 44, z końca
XIX wieku,

62) dom mieszkalno-usługowy, ul. Sikorskiego 45,
z około 1920 r.,

63) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 46, z około
1920 r.,

64) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 48, z około
1880 r., z początku XX wieku,

65) Dom Ludowy (oLecnie Gminne Centrum Kultu-
ry), ul. Sikorskiego 49, z około 1920 r.

66) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 50, z przeło-
mu XIX i XX wieku,

67) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 54, z około
1870 r., z początku XX wieku,

68) dom mieszkalny, ul. Sikorskiego 84, z około
1930 r.,

69) dom mieszkalny, ul. 24 Stycznia 6, z początku
XX wieku,

70) dom mieszkalny, ul. Świerczewskiego 1, z
przełomu XIX i XX wieku,

71) dom mieszkalny, ul. Świerczewskiego 2, z
około 1915 r.,

72) dom mieszkalny, ul. Świerczewskiego 3, z po-
czątku XX wieku,

73) dom mieszkalny, ul. Świerczewskiego 6, z po-
czątku XX wieku,

74) dom mieszkalny, ul. Świerczewskiego 9, z
około 1900–1910 r.,

75) dom mieszkalny, ul. Świerczewskiego 10, z
około 1920 r.,

76) dom mieszkalny, ul. Świerczewskiego 11, z
około 1870 r., z około 1920 r.,

77) dom mieszkalny, ul. Waryńskiego 1, z około
1900 r.,

78) dom mieszkalny, ul. Waryńskiego 5, z około
1920 r.,

79) dom mieszkalny, ul. Waryńskiego 6, z około
1925 r.,

80) dom mieszkalny, ul. WierzLowa 1, z około
1915 r.–1920 r.,
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81) dom mieszkalny, ul. WierzLowa 2, z około
1870 r.,

82) dom mieszkalny, ul. WierzLowa 3, z przełomu
XIX i XX wieku.

3. WoLec oLiektów, o których mowa w ust. 2,
oLowiązują następujące zasady ochrony :
1) należy zachować luL odtworzyć historyczną

Lryłę, historyczny detal architektoniczny,
kształt i geometrię dachu oraz zastosować tra-
dycyjne materiały Ludowlane, w tym rodzaj,
typ i kolor pokrycia dachowego i elewacji,

2) należy zachować kształt, rozmiary i rozmiesz-
czenia otworów zgodnie z historycznym wize-
runkiem Ludynku,

3) należy utrzymać luL odtworzyć oryginalną
stolarkę okien i drzwi,

4) należy zachować oryginalne elewacje z wy-
strojem architektonicznym,

5) należy stosować kolorystykę i materiały trady-
cyjne nawiązujące do używanych w przeszło-
ści, zakazuje się stosowania okładzin ścien-
nych typu „siding”,

6) elementy napowierzchniowe instalacji tech-
nicznych należy projektować i montować z za-
chowaniem wartości zaLytkowych oLiektów,

7) przed podjęciem prac projektowych należy
uzyskać od Wojewódzkiego Konserwatora Za-
Lytków wytyczne konserwatorskie odnośnie
planowanych prac,

8) na terenie cmentarzy oLowiązują następujące
wymogi :

a) jeżeli są one nadal użytkowane, należy zacho-
wać ich dotychczasową  unkcję cmentarną,

L) cmentarze nieużytkowane należy zachować ja-
ko tereny zielone,

c) cmentarze należy uporządkować : zachowane
nagroLki zaLezpieczyć przed dewastacją, usu-
nąć samosiewy,

9) wszelkie prace Ludowlane (zmiana sposoLu
użytkowania, remont, przeLudowa, rozLudo-
wa) oraz podziały nieruchomości należy
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
Lytków,

10) dopuszcza się możliwość rozLiórki oLiektów,
po przedstawieniu oceny stanu technicznego i
uzyskaniu uzgodnienia Wojewódzkiego Kon-
serwatora ZaLytków,

11) zasóL wojewódzkiej ewidencji zaLytków pod-
lega sukcesywnemu rozpoznaniu i może Lyć
aktualizowany, zmiany te nie powodują zmian
ustaleń planu miejscowego.

4. Wyznacza się stre ę „A” ścisłej ochrony konser-
watorskiej dla historycznego układu urLanistycz-
nego Cieszkowa, wpisanego do rejestru zaLytków
pod nr 379/W, decyzją z dnia 30 września 1978 r.,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w grani-
cach której ustala się następujące wymogi:
1) należy zachować i wyeksponować elementy

historycznego układu przestrzennego, to jest
rozplanowanie dróg, ulic, placów, linie zaLu-
dowy, kompozycję wnętrz urLanistycznych i
zespołów zaLudowy oraz kompozycję zieleni,

2) wszelka działalność inwestycyjna powinna
uwzględniać istniejące już związki przestrzenne
i planistyczne,

3) oLiekty o wartościach zaLytkowych winny Lyć
poddawane rewaloryzacji, z dostosowaniem
oLecnej luL projektowanej  unkcji do histo-
rycznej wartości oLiektu, modernizacja tech-
niczna możliwa wyłącznie pod warunkiem za-
chowania wartości zaLytkowych i historyczne-
go charakteru oLiektu,

4) oLowiązują działania odtworzeniowe i rewalo-
ryzacyjne, zarówno w przypadku przyrodni-
czych elementów krajoLrazu, jak i w stosunku
do historycznej struktury technicznej, instalacji
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz oLiek-
tów zaLytkowych oLjętych ewidencją zaLyt-
ków,

5) nowa, modernizowana, przeLudowywana za-
Ludowa winna Lyć dostosowana do historycz-
nej kompozycji przestrzenno-architektonicznej
w zakresie lokalizacji, kontekstu miejsca, roz-
planowania, skali, Lryły, w tym  ormy i wyso-
kości dachu, układu kalenicy, poziomu posa-
dowienia parteru, artykulacji ścian, użytych
 orm architektonicznych, detalu, materiału
elewacyjnego, podziałów otworów okiennych i
drzwiowych przy nawiązaniu do istniejącej hi-
storycznej zaLudowy Cieszkowa,

6) należy stosować dachy strome nawiązujące do
historycznych  orm dachu, pokrycie dachów
dachówką ceramiczną luL cementową w kolo-
rze ceglastym, w modernizowanych, przeLu-
dowywanych oLiektach historycznych, które
posiadały inne pokrycie niż ceramiczne stosuje
się pokrycie historyczne właściwe dla danego
oLiektu,

7) zakazuje się wprowadzania dachów o poła-
ciach niesymetrycznych luL mijających się na
wysokości kalenicy,

8) kolorystyka oLiektów winna uwzględniać walo-
ry estetyczne otoczenia, jak i rozwiązania kolo-
rystyczne występujące w zaLudowie histo-
rycznej lokalnej,

9) zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako
materiałów okładzinowych,

10) zakaz Ludowy ogrodzeń Letonowych z ele-
mentów pre aLrykowanych,  ormę, materiał i
wysokość ogrodzenia nawiązać do historycz-
nych ogrodzeń wsi Cieszków,

11) zachować istniejące historyczne nawierzchnie
placów, ulic, dróg, wjazdów, chodników oraz
przywrócić historyczną kamienną nawierzchnię
rynku,

12) zakazuje się lokalizacji masztów, konstrukcji
wieżowych związanych z urządzeniami prze-
kaźnikowymi telekomunikacji,

13) lokalizację wysokościowych oLiektów tech-
nicznych i technologicznych (m. in. kominy,
silosy, zLiorniki) należy uzgadniać z Woje-
wódzkim Konserwatorem ZaLytków,

14) zakazuje się lokalizacji Llaszanych oLiektów
(garaż, pawilon i inne),

15) zakazuje się lokalizacji Lanerów,
16) umieszczanie reklam luL innych taLlic, nie-

związanych Lezpośrednio z danym oLiektem i
stanowiących na oLiekcie luL terenie element
oLcy, jest zaLronione, dopuszczalne jest umiej-
scowienie taLlic in ormacyjnych instytucji luL
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szyldów sklepów i zakładów usługowych w
miejscach na to wyznaczonych, we właściwej
nieagresywnej  ormie,

17) linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
prowadzić jako kaLlowe,

18) dopuszcza się lokalizację dominant architekto-
nicznych z zachowaniem walorów widoko-
wych krajoLrazu kulturowego wsi,

19) nowe Ludynki na terenie zespołu pałacowego
sytuować z wykorzystaniem lokalizacji nieist-
niejących historycznie oLiektów luL jako lo-
giczna kontynuacja historycznego układu prze-
strzennego, charakter nowej zaLudowy w oL-
ręLie tego terenu winien nawiązywać do tra-
dycyjnej zaLudowy zespołów pałacowych w
zakresie skali, Lryły, artykulacji elewacji, uży-
tych materiałów,  ormy architektonicznej,

20) podziały nieruchomości wymagają uzyskania
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Za-
Lytków,

21) odLudowy, rozLudowy, nadLudowy, przeLu-
dowy, remonty, Ludowa nowych oLiektów (w
tym również ich lokalizacja), prace ziemne na
oLszarze stre y „A” należy prowadzić po uzy-
skaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwa-
tora ZaLytków,

22) dopuszcza się możliwość rozLiórki oLiektów,
po przedstawieniu oceny stanu technicznego i
uzyskaniu uzgodnienia Wojewódzkiego Kon-
serwatora ZaLytków.

5. Wyznacza się stre ę „B” ochrony konserwator-
skiej oLejmującą zaLudowę położoną przy ulicy
Krotoszyńskiej, Piastowskiej, Sikorskiego, Chro-
Lrego zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w
granicach której ustala się następujące wymogi:
1) należy zachować i wyeksponować elementy

historycznego układu przestrzennego, tj. roz-
planowanie dróg, ulic, placów, linie zaLudowy,
kompozycję wnętrz urLanistycznych i zespo-
łów zaLudowy oraz kompozycję zieleni,

2) wszelka działalność inwestycyjna powinna
uwzględniać istniejące już związki przestrzenne
i planistyczne,

3) oLowiązują działania odtworzeniowe i rewalo-
ryzacyjne, zarówno w przypadku przyrodni-
czych elementów krajoLrazu, jak i w stosunku
do historycznej struktury technicznej, instalacji
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz oLiek-
tów zaLytkowych oLjętych ewidencją zaLyt-
ków,

4) oLiekty o wartościach zaLytkowych winny Lyć
poddawane rewaloryzacji i modernizacji tech-
nicznej z dostosowaniem oLecnej luL projek-
towanej  unkcji do wartości oLiektu – pre e-
rowane Lędą istniejące  unkcje z możliwością
rozszerzenia luL uzupełnienia pod warunkiem
zachowania wartości zaLytkowych i historycz-
nego charakteru oLiektu,

5) nowa, modernizowana, przeLudowywana za-
Ludowa winna Lyć dostosowana do historycz-
nej kompozycji przestrzenno-architektonicznej
w zakresie lokalizacji, kontekstu miejsca, skali,
Lryły, w tym  ormy i wysokości dachu, układu
kalenicy, poziomu posadowienia parteru, uży-
tych  orm architektonicznych, detalu, materiału

elewacyjnego, podziałów otworów okiennych i
drzwiowych przy nawiązaniu do istniejącej hi-
storycznej zaLudowy Cieszkowa,

6) należy stosować dachy strome nawiązujące do
historycznych  orm dachu, pokrycie dachów
dachówką ceramiczną luL cementową w kolo-
rze ceglastym, w modernizowanych, przeLu-
dowywanych oLiektach historycznych, które
posiadały inne pokrycie niż ceramiczne, stosuje
się pokrycie historyczne właściwe dla danego
oLiektu,

7) zakazuje się wprowadzania dachów o poła-
ciach niesymetrycznych luL mijających się na
wysokości kalenicy,

8) kolorystyka oLiektów winna uwzględniać walo-
ry estetyczne otoczenia, jak i rozwiązania kolo-
rystyczne występujące w zaLudowie histo-
rycznej lokalnej,

9) zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako
materiałów okładzinowych,

10) zakaz Ludowy ogrodzeń Letonowych z ele-
mentów pre aLrykowanych,  ormę, materiał i
wysokość ogrodzenia nawiązać do historycz-
nych ogrodzeń wsi Cieszków,

11) zachować istniejące historyczne nawierzchnie
placów, ulic, dróg, wjazdów, chodników oraz
przywrócić kamienną nawierzchnię podwórza
 olwarcznego,

12) zakazuje się lokalizacji masztów, konstrukcji
wieżowych związanych z urządzeniami prze-
kaźnikowymi telekomunikacji,

13) lokalizację wysokościowych oLiektów tech-
nicznych i technologicznych (m.in. kominy, si-
losy, zLiorniki) należy uzgadniać z Wojewódz-
kim Konserwatorem ZaLytków, z zastrzeże-
niem pkt. 17 (zakaz w oLręLie  olwarku),

14) zakazuje się lokalizacji Lanerów,
15) umieszczanie reklam luL innych taLlic, nie-

związanych Lezpośrednio z danym oLiektem i
stanowiących na oLiekcie luL terenie element
oLcy jest zaLronione, dopuszczalne jest umiej-
scowienie taLlic in ormacyjnych instytucji luL
szyldów sklepów i zakładów usługowych w
miejscach na to wyznaczonych, we właściwej
nieagresywnej  ormie,

16) linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
prowadzić jako kaLlowe,

17) nowe Ludynki na terenie zespołu  olwarcznego
sytuować z wykorzystaniem lokalizacji nieist-
niejących historycznie oLiektów luL jako lo-
giczna kontynuacja historycznego układu prze-
strzennego, charakter nowej zaLudowy w oL-
ręLie tego terenu winien nawiązywać do tra-
dycyjnej zaLudowy  olwarcznej w zakresie
skali, Lryły, artykulacji elewacji, użytych mate-
riałów,  ormy architektonicznej, w oLręLie za-
Ludowy  olwarcznej oLowiązuje zakaz wzno-
szenia wolno stojących silosów,

18) nowe inwestycje, podziały nieruchomości, od-
Ludowy, rozLudowy, nadLudowy, przeLudo-
wy, remonty, Ludowa nowych oLiektów (w
tym również ich lokalizacja), prace ziemne na
oLszarze stre y „B” należy uzgadniać z wła-
ściwym Wojewódzkim Konserwatorem ZaLyt-
ków,
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19) dopuszcza się możliwość rozLiórki oLiektów,
po przedstawieniu oceny stanu technicznego i
uzyskaniu uzgodnienia Wojewódzkiego Kon-
serwatora ZaLytków.

6. Wyznacza się stre ę „K” ochrony krajoLrazu kul-
turowego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu w granicach której ustala się następujące
wymogi:
1) oLiekty Ludowlane powinny Lyć zharmonizo-

wane z krajoLrazem kulturowym Cieszkowa i
kształtowane w nawiązaniu do lokalnej, histo-
rycznej tradycji architektonicznej w zakresie
skali, Lryły, gaLarytu, geometrii dachów, mate-
riału elewacyjnego i kolorystyki,

2) zakazuje się lokalizacji masztów, konstrukcji
wieżowych związanych z urządzeniami prze-
kaźnikowymi telekomunikacji,

3) lokalizację wysokościowych oLiektów tech-
nicznych i technologicznych (m. in. kominy,
silosy, zLiorniki) należy uzgadniać z Woje-
wódzkim Konserwatorem ZaLytków,

4) zakazuje się Ludowy ogrodzeń Letonowych z
elementów, pre aLrykowanych i ogrodzeń peł-
nych,

5) zakazuje się umieszczania reklam luL innych
taLlic, niezwiązanych Lezpośrednio z danym
oLiektem,

6) zakazuje się zalesiania oLszarów położonych w
stre ie „K”,

7) należy utrzymywać istniejącą zieleń,
8) wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy

uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
Lytków,

9) nowe trasy linii energetycznych i telekomuni-
kacyjnych prowadzić jako kaLlowe,

10) na terenie stre y „K” znajduje się zaLytkowa
aleja lipowa, dla której wprowadza się nastę-
pujące ustalenia:
a) wymóg zachowania, ochrony i właściwej

pielęgnacji istniejącego drzewostanu,
L) odtwarzanie i uzupełnianie układu nasadze-

niami tego samego gatunku drzew,
c) w sąsiedztwie zaLytkowej alei należy pozo-

stawić pas nawierzchni nieutwardzonej,
d) wszelkie inwestycje w sąsiedztwie alei li-

powej należy uzgodnić z Wojewódzkim
Konserwatorem ZaLytków.

7. Wyznacza się stre ę „E” ekspozycji wsi Cieszków
dla ochrony walorów widokowych jej panoramy z
miejsca, gdzie krzyżują się linia kolejowa Milicz –
Krotoszyn – Chojnice i droga lokalna Sędraszyce
– Cieszków, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu (oLejmuje tereny oznaczone na rysunku pla-
nu 5 MNU (część), 6 MNU, 7 U,MN (część), 8
U,MN (część), 19 MN (część), 20 MN (część), 21
MN (część), 15 U (część), 29 MN (część), 10
MNU (część), 24 R (część), 25 R (część), 10 WS
(część), 11 KDD, 12KDD (część), KDG (część), 4
KDZ (część), w granicach której ustala się nastę-
pujące wymogi:
1) zakazuje się lokalizacji:

a) Lanerów,
L) konstrukcji wieżowych związanych z urzą-

dzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji,
c) kominów,

d) zLiorników na materiały masowe,
e) masztów,
 ) dominant architektonicznych,
g) reklam luL innych taLlic niezwiązanych

z danym oLiektem,
h) zalesień,
i) magazynów, wiat,

2) należy dążyć do eliminacji napowietrznych linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
nowe linie należy projektować jako kaLlowe,

3) dopuszcza się lokalizację nowej zaLudowy przy
zachowaniu następujących warunków:
a) projektowane i modernizowane Ludynki

należy kształtować w sposóL zharmonizo-
wany z lokalnym krajoLrazem kulturowym i
przy nawiązaniu do lokalnej historycznej za-
Ludowy o walorach zaLytkowych,

L) maksymalna wysokość zaLudowy – 2 kon-
dygnacje, w tym poddasze, przy czym wy-
sokość Ludynków liczona od poziomu tere-
nu przy najniżej położonym wejściu o Lu-
dynku do górnej krawędzi kalenicy dachu
nie może przekroczyć 8 m,

c) dachy strome o symetrycznie nachylonych
połaciach, pokryte dachówką ceramiczną
luL cementową w kolorze ceglastym, mate-
riałami dachówkopodoLnymi w kolorze
czerwonym matowym, kąt nachylenia poła-
ci dachowych 350–450,

4) wszelkie inwestycje podlegają uprzedniemu
uzgodnieniu przez Wojewódzkiego Konserwa-
tora ZaLytków.

8. Wyznacza się stre y „W” ścisłej ochrony arche-
ologicznej oLejmującej północną część terenu
oznaczonego na rysunku planu symLolem 11 U
(zespół pałacowy – pałac i jego najLliższe otocze-
nie z podjazdem i  osą) oraz oLejmującej stanowi-
sko archeologiczne nr 3/1/69-32 AZP – grodzisko
stożkowate, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu, w granicach których ustala się zakaz pro-
wadzenia działalności inwestycyjnej za wyjątkiem
przedsięwzięć o charakterze rewaloryzacyjnym
(odtworzenie pierwotnego kształtu luL adaptacji
istniejących oLiektów), prace te powinny Lyć
prowadzone po uprzednim uzyskaniu pozwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora ZaLytków.

9. Wyznacza się stre ę „OW” ochrony zaLytków ar-
cheologicznych,  zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu, w granicach której ustala się nastę-
pujące wymogi:

1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w oLręLie stre-
 y związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić
z Wojewódzkim Konserwatorem ZaLytków co do
konieczności ich prowadzenia pod nadzorem ar-
cheologicznym i za pozwoleniem konserwator-
skim,

2) pozwolenie konserwatorskie, o którym mowa w
pkt. 1, należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia
na Ludowę oraz przed uzyskaniem przez inwestora
zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyję-
cia zgłoszenia wykonywania roLót Ludowlanych,
niewymagających pozwolenia na Ludowę,

3) prowadzenie nadzoru architektonicznego i ratow-
niczych Ladań archeologicznych przez uprawnio-
nego archeologa odLywa się na koszt inwestora.
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10. Wyznacza się stanowiska archeologiczne, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu :
OLszar AZP 69 – 31.
– nr 1 /164 – cmentarzysko ciałopalne z V okre-

su epoki Lrązu – halsztat,
– nr 2 /153 – ślad osadnictwa z epoki kamienia,

osada kultury łużyckiej z epoki Lrązu, osada z
okresu pradziejowego, osada z okresu późnego
średniowiecza,

– nr 3/137 – ślad osadnictwa z epoki kamienia,
osada kultury przeworskiej, osada z okresu
pradziejowego, osada z okresu wczesnego
średniowiecza, ślad osadnictwa z okresu póź-
nego średniowiecza,

– nr 4/138 – ślad osadnictwa z okresu pradzie-
jowego, ślad osadnictwa z okresu późnego
średniowiecza,

– nr 5/139 – ślad osadnictwa z okresu późnego
średniowiecza,

– nr 6/140 – oLozowisko z epoki kamienia, osa-
da kultury łużyckiej, osada z okresu pradziejo-
wego, ślad osadnictwa z okresu wczesnego
średniowiecza, ślad osadnictwa z okresu póź-
nego średniowiecza,

– nr 7/141 – osada kultury łużyckiej, osada z
okresu pradziejowego,

– nr 8/142 – ślad osadnictwa kultury łużyckiej,
ślad osadnictwa z okresu pradziejowego,

– nr 9/143 – ślad osadnictwa z epoki kamienia,
ślad osadnictwa kultury przeworskiej, ślad
osadnictwa z okresu pradziejowego,

– nr 10/144 – ślad osadnictwa z okresu pra-
dziejowego,

– nr 11/145 – ślad osadnictwa z okresu pra-
dziejowego, osada z okresu wczesnego śre-
dniowiecza, ślad osadnictwa z okresu późnego
średniowiecza,

– nr 12/146 – ślad osadnictwa z epoki kamienia,
– nr 13/147 – osada z okresu pradziejowego,
– nr14/148 – osada kultury łużyckiej, osada kul-

tury przeworskiej, osada z okresu pradziejowe-
go, osada z okresu wczesnego średniowiecza,
ślad osadnictwa z okresu nieokreślonego,

– nr 15/149 – ślad osadnictwa z okresu wcze-
snego średniowiecza,

– nr 16/150 – osada z okresu wczesnego śre-
dniowiecza, osada z okresu wczesnego śre-
dniowiecza, ślad osadnictwa z okresu późnego
średniowiecza,

– nr 17/151 – ślad osadnictwa kultury łużyckiej,
ślad osadnictwa z okresu pradziejowego, ślad
osadnictwa z okresu późnego średniowiecza,

– nr 18/152 – ślad osadnictwa z okresu pra-
dziejowego, osada z okresu wczesnego śre-
dniowiecza, ślad osadnictwa z okresu późnego
średniowiecza,

– nr 19/154 – osada kultury łużyckiej, osada z
okresu pradziejowego, ślad osadnictwa z okre-
su późnego średniowiecza, ślad osadnictwa z
okresu nowożytnego,

– nr 20/155 – ślad osadnictwa kultury łużyckiej,
ślad osadnictwa z okresu pradziejowego,

– nr 21/156 – ślad osadnictwa z okresu pra-
dziejowego,

– nr 22/157 – ślad osadnictwa kultury łużyckiej,
osada z okresu pradziejowego,

– nr 23/158 – ślad osadnictwa kultury pucharów
lejkowatych z okresu neolitu, osada kultury łu-
życkiej, ślad osadnictwa kultury przeworskiej,
osada z okresu pradziejowego, osada z okresu
wczesnego średniowiecza,

– nr 24/159 – osada z okresu pradziejowego,
osada z okresu wczesnego średniowiecza, ślad
osadnictwa z okresu późnego średniowiecza,
ślad osadnictwa z okresu nowożytnego,

– nr 25/160 – osada kultury łużyckiej, ślad
osadnictwa kultury przeworskiej, osada z okre-
su pradziejowego, osada z okresu wczesnego
średniowiecza,

– nr 26/161 – osada kultury łużyckiej, osada z
okresu pradziejowego, osada z okresu wcze-
snego średniowiecza, ślad osadnictwa z okresu
późnego średniowiecza,

– nr 27 /162 – osada kultury łużyckiej, ślad
osadnictwa z okresu pradziejowego, ślad
osadnictwa z okresu wczesnego średniowie-
cza,

– nr 28/163 – ślad osadnictwa z epoki kamienia,
ślad osadnictwa z okresu pradziejowego,

– nr 29/165 – osada z okresu pradziejowego,
– nr 30/166 – ślad osadnictwa z okresu pra-

dziejowego, ślad osadnictwa z okresu późnego
średniowiecza,

– nr 31/167 – ślad osadnictwa z okresu neolitu,
– nr 32/168 – ślad osadnictwa z epoki kamienia,

ślad osadnictwa kultury łużyckiej, ślad osadnic-
twa z okresu pradziejowego,

OLszar AZP 69 – 32
– nr 3 /1 – grodzisko stożkowate z okresu nie-

określonego,
– nr 4/2 – ślad osadnictwa z epoki kamienia,
– nr 13/10 – ślad osadnictwa z epoki kamienia,
– nr 14/11 – ślad osadnictwa z epoki kamienia,

ślad osadnictwa z okresu pradziejowego, ślad
osadnictwa z okresu średniowiecza,

– nr 15/12 – ślad osadnictwa z epoki kamienia,
ślad osadnictwa kultury przeworskiej – okresu
wpływów rzymskich, ślad osadnictwa z okresu
średniowiecza,

– nr 16/13 – ślad osadnictwa z epoki kamienia,
– nr 17/14 – ślad osadnictwa z okresu średnio-

wiecza,
– nr 5/3 – stanowisko nie zlokalizowane, ślad

osadnictwa kultury sznurowej z okresu neolitu,
– nr 6/4 – stanowisko nie zlokalizowane, gróL z

okresu nieokreślonego,
– nr 7/5 – stanowisko nie zlokalizowane, ślad

osadnictwa z okresu nieokreślonego,
– nr 8/6 – stanowisko niezlokalizowane, ślad

osadnictwa z okresu nieokreślonego,
– nr 9/7 – stanowisko nie zlokalizowane, ślad

osadnictwa z okresu halsztackiego,
– nr 10/8 – stanowisko nie zlokalizowane, ślad

osadnictwa z epoki kamienia,
– nr 11/9 – stanowisko nie zlokalizowane, ślad

osadnictwa z III – IV wieku naszej ery,
– nr 12/24 – stanowisko niezlokalizowane, ślad

osadnictwa z okresu neolitu.
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11. W oLręLie chronionych stanowisk archeologicz-
nych oraz w ich Lezpośrednim sąsiedztwie ustala
się następujące wymogi :
1) przed uzyskaniem pozwolenia na Ludowę oraz

przed uzyskaniem przez inwestora zaświad-
czenia potwierdzającego akceptację zgłoszenia
roLót Ludowlanych niewymagających pozwo-
lenia na Ludowę należy uzyskać pozwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora ZaLytków na
przeprowadzenie prac ziemnych,

2) ewentualne prace ziemne muszą Lyć poprze-
dzone ratowniczymi Ladaniami archeologicz-
nymi i wykopaliskowymi oraz prowadzone
przez uprawnionego archeologa, na koszt in-
westora.

12. Z uwagi na możliwość wystąpienia zaLytków i
oLiektów archeologicznych poza stre ą „OW” i
udokumentowanymi stanowiskami archeologicz-
nymi oLowiązują następujące ustalenia:
1) inwestor zoLowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora ZaLytków o terminie rozpoczę-
cia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem,

2) w przypadku odkrycia zaLytków i oLiektów ar-
cheologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych Ladań wykopaliskowych za po-
zwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora ZaLytków luL przez uprawnio-
nego archeologa, na koszt inwestora.

§ 8

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajoLrazu
kulturowego.
1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-

Lrazu kulturowego oLowiązują następujące usta-
lenia:
1) na terenach zaLudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonej na rysunku planu symLolami
1 MN – 49 MN, zaLudowy zagrodowej, ozna-
czonej na rysunku planu symLolami 1 RM – 4
RM, zaLudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczonej na rysunku planu symLolami 1 MW
– 3 MW, zaLudowy letniskowej oraz zaLudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na
rysunku planu symLolami 1 ML,MN – 6 ML,MN,
zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami, oznaczonych na rysunku planu symLolami
1 MNU – 13 MNU wprowadza się zakaz lokali-
zowania przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko wymagających spo-
rządzenia raportu oddziaływania na środowisko
za wyjątkiem przedsięwzięć dotyczących sieci i
urządzeń in rastruktury technicznej oraz dróg,

2) uciążliwość prowadzonej działalności gospodar-
czej w zakresie emisji wiLracji, hałasu, zanie-
czyszczenia powietrza, suLstancji zapachowych,
niejonizującego promieniowania elektromagne-
tycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie
może powodować przekroczenia oLowiązują-
cych standardów środowiskowych określonych
przepisami odręLnymi oraz wywoływać koniecz-
ność ustanowienia oLszaru ograniczonego użyt-
kowania,

3) uciążliwość prowadzonej działalności gospodar-
czej nie może przekroczyć wartości dopuszczal-
nych na granicy własnego terenu, do którego
inwestor posiada tytuł prawny,

4) na całym oLszarze oLowiązuje zakaz odprowa-
dzania nieoczyszczonych ścieków do wód: po-
wierzchniowych, podziemnych i gruntów,

5) w celu ochrony oLszaru zlewni rzeki Orli naka-
zuje się podjęcie działań mających za zadanie
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora RZGW we
Wrocławiu z dnia 26.04.2004 r. (Dz. Urz.
Województwa Wielkopolskiego Nr 61, poz.
1381 z dnia 05.05.2004 r.),

6) nakazuje się wprowadzenie oLudowy Liologicz-
nej cieków i rowów melioracyjnych chroniącej je
przed zanieczyszczeniem,

7) nakazuje się utrzymanie we właściwym stanie i
konserwowanie istniejących drzew oraz wyko-
nanie nowych nasadzeń drzew, zgodnie z ist-
niejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,

8) wprowadza się oLowiązek usuwania odpadów :
a) komunalnych w ramach gminnego systemu

gromadzenia i usuwania nieczystości,
L) innych zgodnie z oLowiązującymi przepisami

w tym zakresie,
9) dla oLiektów, w których Lędą przechowywane

suLstancje toksyczne, w tym ropopochodne,
oraz suLstancje promieniotwórcze, należy wy-
konać zaLezpieczenia eliminujące przenikanie ich
do wód powierzchniowych, podziemnych i grun-
tu wraz z urządzeniami monitorującymi,

10) masy ziemne usuwane luL przemieszczone pod-
czas realizacji inwestycji na oLszarze oLjętym
planem należy wykorzystać na miejscu przy re-
kultywacji terenu luL w sposóL wyznaczony
przez Wójta Gminy Cieszków,

11) wprowadza się oLowiązek zachowania pozio-
mów hałasu w środowisku określonych w prze-
pisach odręLnych, dla następujących terenów
oznaczonych na rysunku planu symLolami:
a) 1 MN – 49 MN – jak dla terenów zaLudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej,
L) 1 MW – 3 MW – jak dla terenów zaLudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zLiorowego,

c) 1 RM – 4RM – jak dla zaLudowy zagrodowej,
d) 1 MNU – 13 MNU – jak dla zaLudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
rzemieślniczymi,

e) 1 ML,MN – 6 ML,MN – jak dla terenów re-
kreacyjno-wypoczynkowych poza miastem,

 ) 2 U, 13 U – jak dla terenu zaLudowy zwią-
zanej ze stałym luL wielogodzinnym poLytem
dzieci i młodzieży,

12) wprowadza się oLowiązek zachowania pozio-
mów hałasu w środowisku, określonych w prze-
pisach odręLnych, dla terenów oznaczonych na
rysunku planu symLolami 9 PU, 10 PU, 11 PU
na granicy z terenami chronionymi akustycznie.

13) oLszar oLjęty planem znajduje się w zasięgu
czwartorzędowego Głównego ZLiornika Wód
Podziemnych – GZWP 309  „SuLzLiornik mię-
dzymorenowy Smoszew” i w związku z tym
wszelkie przedsięwzięcia na oLszarze oLjętym
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planem powinny spełniać wymagania przepisów
szczególnych z zakresu ochrony środowiska, w
tym szczególnie z zakresu gospodarki wodnej i
ściekowej,

14) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych
szczątków roślin luL zwierząt należy niezwłocz-
nie powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego.

§ 9

Wymagania wynikające z potrzeL kształtowania prze-
strzeni puLlicznych.
1. Na oLszarze oLjętym planem ustala się następujące

oLszary przestrzeni puLlicznych:
1) teren drogi głównej, oznaczony na rysunku planu

symLolem KDG,
2) tereny dróg zLiorczych, oznaczone na rysunku

planu symLolami: 1 KDZ – 4 KDZ,
3) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku

planu symLolami: 1 KDL, 2 KDL,
4) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku

planu symLolami: 1 KDD – 43 KDD,
5) teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na ry-

sunku planu symLolem US,
6) tereny usług turystyki, oznaczone na rysunku

planu symLolami 1 UT – 3 UT,
7) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku

planu symLolami 1 ZP – 7 ZP.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania prze-

strzeni puLlicznych, o których mowa w ust. 1,
1) lokalizację wszelkich oLiektów nieLędących

technicznymi elementami wyposażenia pasa
drogowego w szczególności pasów zieleni izo-
lacyjnej, oLiektów małej architektury, elemen-
tów reklamowych i in ormacyjnych oraz urzą-
dzeń technicznych należy uzgadniać z zarząd-
cami dróg,

2) na terenie usług sportu i rekreacji oraz terenach
usług turystyki dopuszcza się lokalizację oLiek-
tów małej architektury, urządzeń technicznych,
oLiektów usługowych, elementów reklamowych
i in ormacyjnych oraz zieleni, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszej uchwale,

3) na terenach zieleni parkowej dopuszcza się loka-
lizację oLiektów małej architektury, urządzeń
technicznych, ciągów pieszo-rowerowych oraz
urządzeń sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z za-
sadami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 10

Granice i sposoLy zagospodarowania terenów luL
oLiektów podlegających ochronie ustalonych na pod-
stawie odręLnych przepisów.
1. Na oLszarze oLjętym planem wyznacza się nastę-

pujące tereny luL oLiekty podlegające ochronie:
1) historyczny układ urLanistyczny Cieszkowa

oraz kościół para ialny p.w. WnieLowzięcia
Najświętszej Marii Panny wpisane do rejestru
zaLytków,

2) oLiekty zaLytkowe wpisane do wojewódzkiej
ewidencji zaLytków,

3) oLszar położony w zasięgu stre y „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej,

4) oLszar położony w zasięgu stre y „B” ochrony
konserwatorskiej,

5) oLszar położony w zasięgu stre y „K” ochrony
krajoLrazu kulturowego,

6) oLszar położony w zasięgu stre y „E” ekspozycji
wsi Cieszków dla ochrony walorów widoko-
wych,

7) oLszar położony w zasięgu stre y „W” ścisłej
ochrony archeologicznej,

8) oLszar położony w zasięgu stre y „OW” ochrony
zaLytków archeologicznych,

9) stanowiska archeologiczne.
2. Granice i sposoLy zagospodarowania określono

odpowiednio:
1) w § 7 ust. 1 uchwały dla oLiektów zaLytko-

wych wpisanych do rejestru zaLytków,
2) w § 7 ust. 2 i 3 uchwały dla oLiektów zaLytko-

wych wpisanych do wojewódzkiej ewidencji za-
Lytków,

3) w § 7 ust. 4 uchwały dla stre y „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej,

4) w § 7 ust. 5 uchwały dla stre y „B” ochrony
konserwatorskiej,

5) w § 7 ust. 6 uchwały dla stre y „K” ochrony
krajoLrazu kulturowego,

6) w § 7 ust. 7 uchwały dla stre y „E” ekspozycji
wsi Cieszków,

7) w § 7 ust. 8 uchwały dla stre y „W” ścisłej
ochrony archeologicznej,

8) w § 7 ust. 9 uchwały dla stre y „OW” ochrony
zaLytków archeologicznych,

9) w § 7 ust. 10 uchwały dla stanowisk archeolo-
gicznych.

3. Na oLszarze oLjętym planem nie znajdują się tereny:
górnicze, narażone na nieLezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożone osunięciem się mas ziemnych.

§ 11

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zaLu-
dowy.
1. Na oLszarze oLjętym planem ustala się szczególne

warunki zagospodarowania terenów oraz ograni-
czenia w ich użytkowaniu dotyczące ochrony i
kształtowania ładu przestrzennego, o którym mowa
w § 7 ust. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na oLszarach poło-
żonych w oLręLie stre  konserwatorskich: „A” ści-
słej ochrony konserwatorskiej, „B” ochrony kon-
serwatorskiej, „K” krajoLrazu kulturowego, „E”
ekspozycji wsi Cieszków, „W” ścisłej ochrony ar-
cheologicznej oraz „OW” ochrony zaLytków arche-
ologicznych oraz systemów in rastruktury tech-
nicznej, o których mowa w § 11 ust. 7 pkt. 6.

2. Na oLszarze oLjętym planem wyznacza się tereny
oLjęte zakazem zaLudowy oznaczone na rysunku
planu symLolami 1 R – 35 R, 1 ZL – 17 ZL, 1 R/ZL
– 4 R/ZL (nie dotyczy oLiektów kuLaturowych i
urządzeń związanych z gospodarką leśną).

3. Na terenach przyległych do istniejącej linii kolejowej
nr 281 relacji Oleśnica – Krotoszyn – Chojnice,
oznaczonych na rysunku planu symLolami: 1 PU, 3
PU, 10 R, 5 PU, 7 PU, 13 R, 15 R, 4 U, 5 U, 28 R,
29 R, 16 R, 1 U, 8 PU, 1 ZP, 10 MN, 5 MNU, 24
R, 25 R, 7 U,MN, 8 U,MN, 26 R, 22 MN, 27 R, 2
ZD, 31 R, 32 R oLowiązują następujące szczególne
zasady zagospodarowania wynikające z lokalizacji
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terenów w Lezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej
nr 281:
1) wszystkie oLiekty Ludowlane (w tym drogi, in-

 rastruktura techniczna podziemna) niezwiązane
z prowadzeniem i zaLezpieczeniem ruchu kole-
jowego należy lokalizować w odległości:
a) nie mniejszej niż 10 m od granicy oLszaru

kolejowego, jednak nie mniej niż 20 m od osi
skrajnego toru,

L) Ludynki: mieszkalne, użyteczności puLlicznej
oraz inne oLiekty przeznaczone na stały po-
Lyt ludzi powinny Lyć lokalizowane w odle-
głości zapewniającej zachowanie dopuszczal-
nego natężenia hałasu i wiLracji, określonego
w odręLnych przepisach,

2) ustala się konieczność zachowania pasa terenu
o szerokości 3 m od zewnętrznej krawędzi Lu-
dowli kolejowej (m.in. rowu odwadniającego,
podtorza, podnóża nasypu) dla potrzeL kolejowej
drogi technologicznej (dla służL technicznych i
ratowniczych) oLsługujących linię kolejową,

3) wszystkie tereny komunikacji samochodowej,
t.j. drogi dojazdowe, dojazdy, place manewrowe
i postojowe w sąsiedztwie terenów kolejowych
muszą mieć nawierzchnię utwardzoną ze spad-
kiem w kierunku przeciwnym do terenów kole-
jowych,

4) wyklucza się w Lezpośrednim sąsiedztwie linii
kolejowej prowadzenie działalności gospodarczej
z suLstancjami łatwopalnymi, wyLuchowymi,
żrącymi i pylącymi,

5) lokalizacja zLiorników na paliwa i gazy płynne w
odległości większej od oLszaru kolejowego (KK)
niż wynosi stre a poziomego awaryjnego wyLu-
chu przedmiotowej Ludowli,

6) dopuszcza się sytuowanie drzew w sąsiedztwie
linii kolejowej, w odległości większej od oLszaru
kolejowego niż Lędzie wynosić ich maksymalna
wysokość, nie mniejszej jednak niż 15 m od osi
skrajnego toru kolejowego,

7) wszystkie skrzyżowania dróg z linią kolejową w
jednym poziomie wymagają zachowania parame-
trów trójkąta widoczności zgodnie z przepisami
szczególnymi i odręLnymi Lez względu na kate-
gorię przejazdu,

8) nie dopuszcza się prowadzenia magistrali wodo-
ciągowych o średnicy większej niż 1200 mm
wzdłuż linii kolejowej,

9) konstrukcje wieżowe oraz inne urządzenia i
oLiekty techniczne o charakterze wieżowym
należy lokalizować w odległości przekraczającej
ich wysokość, liczoną od linii rozgraniczające te-
reny kolejowe,

10) wprowadza się zakaz przechodzenia nowo pro-
jektowanych gazociągów wysokiego ciśnienia
pod torami kolejowymi (skrzyżowanie z linią ko-
lejową) Lez uprzedniego zredukowania ciśnienia,

11) na trenie stacji kolejowej oraz pod rozjazdami
oLowiązuje całkowity zakaz krzyżowania gazo-
ciągów z torami kolejowymi,

12) na terenach kolejowych oLjętych zasięgiem kon-
strukcji mostowych i wiaduktowych oLowiązuje
całkowity zakaz krzyżowania gazociągów z to-
rami kolejowymi,

13) lokalizacja elementów reklamowych wraz z ich
oświetleniem przy drogach i na węzłach komu-
nikacyjnych usytuowanych wzdłuż i w sąsiedz-
twie linii kolejowej, w sposóL nieoślepiający ma-
szynistów prowadzących pociągi oraz zgodnie
z przepisami dotyczącymi lokalizacji Ludowli
przy liniach kolejowych,

14) wszelkie oLiekty Ludowlane (w tym in rastruktu-
ra techniczna podziemna) posadowione (zlokali-
zowane) w sąsiedztwie linii kolejowej nr 281
winny posiadać zaLezpieczenia konstrukcji przed
wiLracjami i drganiami,

15) zakazuje się prowadzenia planowanej wszelkiej
in rastruktury technicznej podziemnej pod prze-
jazdami drogowo-kolejowymi,

16) zakazuje się wprowadzania zmian stosunków
wodnych mogących negatywnie wpłynąć na
podtorze kolejowe,

17) zakazuje się lokalizację stawów nadpoziomo-
wych oraz Ludowę nowych gruntowych w są-
siedztwie linii kolejowej,

18) zakazuje się lokalizacji ścieżek rowerowych i
alejek spacerowych wzdłuż oLszarów kolejo-
wych,

19) w sąsiedztwie zelektry ikowanej linii kolejowej
wprowadza się nakaz wykonywania ogrodzeń z
materiałów nie przewodzących prądu.

§ 12

Zasady modernizacji, rozLudowy i Ludowy systemów
komunikacji i in rastruktury technicznej.
1. Dla potrzeL oLsługi komunikacyjnej oLszaru oLję-

tego planem wyznacza się przeLiegi dróg: głównej
ruchu przyspieszonego, oznaczonej na rysunku
planu symLolem KDGP, głównej oznaczonej na
rysunku planu symLolem KDG, zLiorczych ozna-
czonych na rysunku planu symLolami 1 KDZ – 4
KDZ, lokalnych oznaczonych na rysunku planu
symLolami 1 KDL i 2 KDL, dojazdowych oznaczo-
nych na rysunku planu symLolami: 1 KDD – 43
KDD, wewnętrznych oznaczonych na rysunku
planu symLolami 1 KDW – 10 KDW, ciągów pie-
szo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu sym-
Lolami 1 KDp – 9 KDp oraz dróg transportu rol-
nego oznaczonych na rysunku planu symLolami 1
KDR – 7 KDR.

2. Ustala się oLowiązek zapewnienia poszczególnym
terenom właściwej ilości stanowisk postojowych,
w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej
niż:
1) 1 miejsce na mieszkanie luL pokój hotelowy,
2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25

m2 powierzchni użytkowej  unkcji usługowej
zlokalizowanej na terenie zaLudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i zaLudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami, lecz nie mniej
niż 2 miejsca postojowe,

3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30
m2 powierzchni zaLudowy usługowej oraz pro-
dukcyjno-usługowej,

4) 1 miejsce dla pojazdu osoLy niepełnosprawnej
na każde 12 miejsc parkingowych,

5) w przypadku realizacji więcej niż jednego ro-
dzaju zaLudowy w ramach własności, ilość
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stanowisk postojowych określonych w ust. 2
pkt. 1 – 4 podlega zsumowaniu.

3. Ustala się następujące ogólne zasady oLsługi w
zakresie in rastruktury technicznej:
1) linie rozgraniczające dróg: głównej (KDG),

zLiorczych (KDZ), lokalnych (KDL), dojazdo-
wych (KDD), dróg wewnętrznych (KDW) oraz
dróg transportu rolnego (KDR) wyznaczone na
rysunku planu są równocześnie liniami rozgra-
niczającymi sieci uzLrojenia technicznego,

2) dopuszcza się prowadzenie sieci in rastruktury
technicznej również pomiędzy liniami rozgrani-
czającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami
zaLudowy w przypadku Lraku możliwości zlo-
kalizowania tych sieci w oLręLie linii rozgrani-
czających dróg oraz przez tereny rolnicze,

3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń in-
 rastruktury technicznej jako towarzyszących
inwestycjom na terenach działek własnościo-
wych inwestorów,

4) należy zapewnić dostęp do urządzeń in ra-
struktury technicznej,

5) w uzasadnionych względami technicznymi sy-
tuacjach dopuszcza się lokalizację nadziem-
nych kuLaturowych urządzeń in rastruktury
technicznej jako oLiektów wLudowanych w
granicach terenów przeznaczonych na inne
 unkcje,

6) w przypadku zaistnienia kon liktu pomiędzy
oLiektami sieciowymi a projektowanym zain-
westowaniem terenu dopuszcza się przełożenie
luL kaLlowanie sieci, po uzgodnieniu z ich za-
rządcą.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę poprzez rozLudowę ist-

niejącej rozdzielczej sieci wodociągowej oLsłu-
gującej istniejącą i projektowaną zaLudowę,

2) wprowadza się oLowiązek wyposażenia sieci
wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe
dla zaLezpieczenia przeciwpożarowego oLiek-
tów Ludowlanych.

5. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania
ścieków ustala się:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych i Lyto-

wych, których dopuszczalny skład określają
przepisy odręLne do projektowanej rozdzielczej
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej
wsi Cieszków na warunkach określonych przez
właściciela sieci,

2) odprowadzenie ścieków pochodzenia przemy-
słowego i technologicznego po uprzednim
oczyszczeniu na terenie własnym inwestora do
projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ciśnieniowej wsi Cieszków na
warunkach określonych przez właściciela sieci,

3) Ludowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie
z zasadami podanymi w ust. 1 oraz przepom-
powni ścieków,

4) odprowadzenie ścieków odLywać się Lędzie do
gminnej oczyszczalni ścieków w Zdunach oraz
lokalnej w Cieszkowie (z terenów produkcyjno-
usługowych),

5) do czasu wyLudowania kanalizacji sanitarnej
wszelkie działania w zakresie gospodarki ście-
kowej muszą Lyć prowadzone zgodnie z prze-

pisami odręLnymi, dopuszcza się odprowadze-
nie ścieków Lytowych do szczelnych zLiorni-
ków Lezodpływowych na nieczystości ciekłe,
lokalizowanych na działkach zgodnie z oLowią-
zującymi przepisami szczególnymi.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych powierzch-

niowo w teren luL do istniejących rowów me-
lioracyjnych i cieków wodnych na warunkach
określonych przez ich właścicieli oraz na tere-
nach uzLrojonych do kanalizacji deszczowej,

2) Ludowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgod-
nie z zasadami podanymi w ust.1,

3) oLowiązek zneutralizowania suLstancji ropopo-
chodnych luL chemicznych, jeśli takie wystąpią
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej,

4) oLowiązek utwardzenia i skanalizowania tere-
nów, na których może dojść do zanieczysz-
czenia ww. suLstancjami, o których mowa
w pkt. 3,

5) nie należy odprowadzać wód opadowych z te-
renów zielonych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
1) zasilanie w energię elektryczną odLiorców z

istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej ka-
Llowej luL napowietrznej niskiego napięcia na
warunkach określonych przez zarządcę sieci,

2) dla potrzeL istniejącego i projektowanego za-
inwestowania (głównie zaLudowa mieszkanio-
wa i usługowa) wyznacza się tereny pod stacje
trans ormatorowe, oznaczone na rysunku pla-
nu symLolami 1 E – 14 E oraz trasy linii elek-
troenergetycznych średniego i niskiego napię-
cia zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 1,

3) dopuszcza się lokalizację stacji trans ormato-
rowych na terenach własnych inwestora, z za-
pewnieniem dostępu transportu i oLsługi tych
urządzeń,

4) dopuszcza się zmianę przeznaczenia niewyko-
rzystanych terenów pod urządzenia elektro-
energetyczne oznaczone na rysunku planu
symLolami 1 E – 14 E i scalenia ich z terenami
sąsiednimi,

5) pozostawia się przeLieg tras istniejących linii
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV oraz
20 kV wraz z granicami, w oLręLie których
oLowiązują ograniczenia, zgodnie z Polskimi
Normami oraz pozostałymi przepisami dotyczą-
cymi linii elektroenergetycznych,

6) zakazuje się lokalizowania oLiektów Ludowla-
nych na poLyt ludzi oraz trwałego zagospoda-
rowania terenu zielenią średnią i wysoką w oL-
ręLie granic, o których mowa w ust. 7 pkt. 5,

7) docelowo w oLręLie stre : „A” ścisłej ochrony
konserwatorskiej, „K” ochrony krajoLrazu kul-
turowego, „B” ochrony konserwatorskiej, „E”
ochrony ekspozycji istniejącą napowietrzną
sieć niskiego i średniego napięcia należy zastę-
pować liniami kaLlowymi,

8) dopuszcza się przełożenie luL kaLlowanie sieci
elektroenergetycznych na warunkach uzgod-
nionych z zarządcą sieci.
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8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:
1) zasilanie w gaz z planowanej rozdzielczej sieci

gazowej średniego i niskiego ciśnienia – na
warunkach określonych przez operatora sieci,

2) Ludowę rozdzielczej sieci gazowej ułożonej
zgodnie z zasadami podanymi w ust. 1,

3) dopuszcza się wykorzystanie gazu do celów
grzewczych,

4) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się
korzystanie ze zLiorników gazowych stacjo-
narnych lokalizowanych w granicach własno-
ści, zgodnie z przepisami odręLnymi.

9. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala
się wykorzystanie do ogrzewania ekologicznych
źródeł ciepła:
1) paliwo płynne luL inne o niskiej zawartości

siarki, gazowe, elektryczne oraz niekonwen-
cjonalne źródła energii, przy zastosowaniu
urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i
niskim stopniu zanieczyszczeń,

2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych z
zastosowaniem technologii o wysokiej spraw-
ności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń
do atmos ery,

3) istniejące lokalne kotłownie na paliwo stałe
należy zastępować nowymi, wykorzystującymi
technologie grzewcze, o których mowa w pkt.
1.

10. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:
1) zaopatrzenie w łącza tele oniczne z istniejącej i

projektowanej sieci rozdzielczej (napowietrznej
luL kaLlowej) – na warunkach określonych
przez operatorów sieci,

2) Ludowę sieci telekomunikacyjnych ułożonych
zgodnie z zasadami podanymi w ust.1,

3) docelowo w oLręLie stre : „A” ścisłej ochrony
konserwatorskiej, „K” ochrony krajoLrazu kul-
turowego, „B” ochrony konserwatorskiej, „E”
ochrony ekspozycji istniejącą napowietrzną
sieć telekomunikacyjną należy zastępować li-
niami kaLlowymi,

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźni-
kowych telekomunikacji, w tym konstrukcji
wieżowych i stacji Lazowych tele onii komór-
kowej, zgodnie z przepisami odręLnymi (poza
terenami oLjętymi stre ami konserwatorskimi).

11. W zakresie usuwania odpadów ustala się:
1) usuwanie odpadów stałych komunalnych do

szczelnych pojemników – kontenerów i ich
późniejsze wywiezienie na gminne wysypisko
odpadów komunalnych na warunkach określo-
nych przez dysponenta wysypiska,

2) sposóL postępowania z odpadami (w tym in-
nymi) na zasadach określonych w przepisach
o odpadach,

3) wytwórcy odpadów zoLowiązani są do stoso-
wania technologii minimalizujących powstawa-
nie odpadów i ograniczających ich uciążliwość
dla środowiska.

12. W zakresie melioracji ustala się oLowiązek prze-
Ludowy systemu drenarskiego luL jego naprawy,
w przypadku gdy inwestycje realizowane Lędą na
gruntach zdrenowanych, po uzyskaniu stosow-
nych uzgodnień z właściwym organem do spraw
melioracji.

§ 13

SposoLy i terminy tymczasowego zagospodarowania
urządzenia i użytkowania terenów.
Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się do-
tychczasowe użytkowanie terenów.

R o z d z i a ł   III

Przepisi szczegdmowe dla wiznaczonich terendw
w liniach rozgraniczającich

§ 14

Tereny zaLudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku
planu symLolami:1 RM, 4 RM.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zaLudowa zagrodowa,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) usług lokalnych związanych z produkcją rol-

niczą, usługi mogą Lyć lokalizowane w adap-
towanych pomieszczeniach Ludynku miesz-
kalnego luL gospodarczego, w pomieszcze-
niach doLudowanych do Ludynków luL w
oLiektach wolno stojących,

L) zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
wydzielonych działkach,

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień,

d) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej
oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizację i rozLudowę istnie-

jących Ludynków (mieszkalne, gospodarcze oraz
hodowlane) zgodnie z oLowiązującymi przepi-
sami odręLnymi,

3) dopuszcza się sytuowanie ściany Ludynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od
granicy z sąsiednią działką Ludowlaną luL Lez-
pośrednio przy granicy w przypadku lokalizowa-
nia zaLudowy na oLu sąsiadujących ze soLą
działkach,

4) wysokość nowej zaLudowy mieszkaniowej i
usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji
nadziemnych, a zaLudowy gospodarczej 1 kon-
dygnacji,

5) wysokość nowej zaLudowy mieszkaniowej i
usługowej liczona od poziomu terenu przy najni-
żej położonym wejściu do Ludynku do górnej
krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć
10 m, a zaLudowy gospodarczej (Ludynki go-
spodarcze, garaże) nie może przekroczyć 8 m,

6) woLec Ludynków istniejących w momencie
uchwalenia planu i przekraczających liczLę kon-
dygnacji Lądź wysokość, określone w § 14 ust.
2 pkt. 4 i 5, w przypadku ich przeLudowy luL
adaptacji oLowiązuje dostosowanie tych Ludyn-
ków do ustaleń planu luL zachowanie ich do-
tychczasowych parametrów,
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7) dachy Ludynków mieszkalnych i usługowych
dwuspadowe luL wielospadowe, o symetrycznie
nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci
dachowych 350 – 500, pokryte dachówką cera-
miczną luL cementową, materiałami dachówko-
podoLnymi,

8) dachy Ludynków gospodarczych dwuspadowe,
o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte
dachówką ceramiczną luL cementową, materia-
łami dachówkopodoLnymi, dopuszcza się jedno-
spadowe w przypadku doLudowy do innych Lu-
dynków luL lokalizowanych przy granicy działki,

9) nakaz właściwego izolowania przeciwwilgocio-
wego ław i murów  undamentowych na tere-
nach gdzie woda gruntowa występuje płyciej niż
2,0 m p.p.t.,

10) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach:
a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej,

oznaczonej na rysunku planu symLolem 2 KDL,
L) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej,

oznaczonej na rysunku planu symLolem 10
KDD luL zgodnie z lokalnymi uwarunkowa-
niami,

c) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały, Ludynków mieszkalnych,
usługowych, gospodarczych i innych luL ich
części, niespełniających swym położeniem
ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii
zaLudowy dopuszcza się remont Ludynków,
a w przypadku przeLudowy, rozLudowy luL
odLudowy należy dostosować się do nieprze-
kraczalnych linii zaLudowy określonych w ni-
niejszym planie,

11) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 70w powierzchni działki,

12) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 30w powierzchni
działki,

13) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust. 2,

14) przy realizacji nowych ogrodzeń od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 160 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych,
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-

lania i podziału nieruchomości ustala się:
1) dopuszcza się dokonywanie wtórnych podziałów

pod warunkiem, że minimalna szerokość działki
Lędzie wynosiła 25 m, a powierzchnia działki
1200 m2,

2) minimalna powierzchnia działki zaLudowy usłu-
gowej nie może Lyć mniejsza niż 200 m2.

§ 15

Tereny zaLudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku
planu symLolami: 2 RM, 3 RM.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zaLudowa zagrodowa,

2) dopuszcza się lokalizację :
a) usług lokalnych związanych z produkcją rol-

niczą, usługi mogą Lyć lokalizowane w adap-
towanych pomieszczeniach Ludynku miesz-
kalnego luL gospodarczego, w pomieszcze-
niach doLudowanych do Ludynków luL w
oLiektach wolno stojących,

L) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień,

c) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej
oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) projektowane i modernizowane Ludynki należy

kształtować w sposóL zharmonizowany z lokal-
nym krajoLrazem kulturowym i przy nawiązaniu
do lokalnej historycznej zaLudowy o walorach
zaLytkowych,

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami 2 RM, 3 RM oLowiązują ograniczenia
wynikające z położenia w oLręLie stre y „A” ści-
ślej ochrony konserwatorskiej, o której mowa w
§ 7 ust. 4,

3) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 75w powierzchni działki,

4) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 25w powierzchni
działki,

5) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust. 2,

6) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolem 2 RM ustala się ograniczenia wyni-
kające z położenia w oLręLie stre y „OW”
ochrony zaLytków archeologicznych.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości ustala się minimalną
powierzchnię działki zaLudowy usługowej – 200
m2.

§ 16

Tereny zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symLolami: 1 MN, 2 MN,
10 MN, 20 MN, 21 MN, 22 MN, 25 MN, 26 MN, 28
MN, 29 MN, 33 MN, 36 MN, 37 MN.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zaLudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne

luL puLliczne) nieprzekraczającej 30w po-
wierzchni całkowitej Ludynku mieszkalnego,
usługi mogą Lyć lokalizowane w adaptowa-
nych pomieszczeniach Ludynku mieszkalnego
luL gospodarczego, w pomieszczeniach do-
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Ludowanych do Ludynków luL w oLiektach
wolno stojących,

L) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień,

c) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej
oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących,
z wykluczeniem parkowania samochodów
o nośności powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) projektowane i modernizowane Ludynki należy

kształtować w sposóL zharmonizowany z lokal-
nym krajoLrazem kulturowym i przy nawiązaniu
do lokalnej historycznej zaLudowy o walorach
zaLytkowych,

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami 25 MN, 10 MN (część) 20 MN, 21
MN oLowiązują ograniczenia wynikające z poło-
żenia w oLręLie stre y „A” ściślej ochrony kon-
serwatorskiej, o której mowa w § 7 ust. 4,

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami 1 MN, 2 MN, 26 MN (wchodzi w
skład zespołu  olwarcznego), 22 MN (część), 28
MN (część), 29 MN (część), 33 MN, 36 MN
(część), 37 MN (część) oLowiązują ograniczenia
wynikające z położenia w oLręLie stre y „B”
ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 7
ust. 5,

4) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach:
a) 10 m od linii rozgraniczającej dróg: głównej –

KDG i zLiorczej – 2 KDZ (dotyczy terenów
położonych poza stre ami ochrony konserwa-
torskiej),

L) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdo-
wych (dotyczy terenów położonych poza
stre ami ochrony konserwatorskiej),

c) 3 m od granicy cieków wodnych i rowów
melioracyjnych,

d) 10 m od granicy oLszaru kolejowego i nie
mniej niż 20 m od osi skrajnego toru, przy
czym Ludynki mieszkalne należy sytuować w
odległości zapewniającej zachowanie dopusz-
czalnego natężenia hałasu i wiLracji, określo-
nych w przepisach odręLnych,

5) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 50w powierzchni działki,

6) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 50w powierzchni
działki,

7) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust. 2,

8) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami: 10 MN (część), 20 MN, 21 MN, 22
MN ustala się ograniczenia wynikające z położe-

nia w oLręLie stre y „OW” ochrony zaLytków
archeologicznych.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości ustala się:
1) podział terenu na działki Ludowlane (dotyczy

działek projektowanych):
a) minimalna szerokość  rontu działki powinna

wynosić: 20 m dla zaLudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolno stojącej oraz 16 m dla
zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Lliź-
niaczej,

L) minimalna powierzchnia działki zaLudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej
nie może Lyć mniejsza niż 1000 m2 a zaLu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej Lliźnia-
czej 600 m2,

c) minimalna powierzchnia działki zaLudowy
usługowej nie może Lyć mniejsza niż 200 m2,

2) minimalne wielkości działek oraz szerokości
 rontu działek określone w ust. 3 pkt. 1 nie mają
zastosowania w odniesieniu do terenów, które
w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały:
a) są zainwestowane oLiektami kuLaturowymi,
L) posiadają podziały geodezyjne luL inne po-

działy wynikające z aktów notarialnych,
3) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlega-

jącego podziałowi uniemożliwia wydzielenie
działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt.
1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jed-
nej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o
20w minimalnej powierzchni określonej w ust. 3
pkt. 1 (dotyczy skrajnych działek),

4) na terenach położonych w oLręLie stre  ochrony
konserwatorskiej „A” i „B” podziały nierucho-
mości należy uzgadniać z Wojewódzkim Kon-
serwatorem ZaLytków.

§ 17

Tereny zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-
czone na rysunku planu symLolami: 3 MN – 9 MN, 11
MN – 19 MN, 23 MN, 24 MN, 27 MN, 30 MN, 31 MN,
32 MN, 34 MN, 35 MN, 38 MN – 49 MN.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zaLudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) dopuszcza się lokalizację :
a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne

luL puLliczne) nieprzekraczającej 30w po-
wierzchni całkowitej Ludynku mieszkalnego,
usługi mogą Lyć lokalizowane w adaptowa-
nych pomieszczeniach Ludynku mieszkalnego
luL gospodarczego, w pomieszczeniach do-
Ludowanych do Ludynków luL w oLiektach
wolno stojących,

L) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień,

c) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej
oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących,
z wykluczeniem parkowania samochodów
o nośności powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
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towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizację i rozLudowę istnie-

jących Ludynków (w tym również zagrodowych)
zgodnie z oLowiązującymi przepisami odręLny-
mi,

3) dopuszcza się sytuowanie ściany Ludynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od
granicy z sąsiednią działką Ludowlaną luL Lez-
pośrednio przy granicy w przypadku lokalizowa-
nia zaLudowy na oLu sąsiadujących ze soLą
działkach,

4) wysokość nowej zaLudowy mieszkaniowej i
usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji
nadziemnych, a zaLudowy gospodarczej 1 kon-
dygnacji,

5) wysokość nowej zaLudowy mieszkaniowej i
usługowej liczona od poziomu terenu przy najni-
żej położonym wejściu do Ludynku do górnej
krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć
10 m, a zaLudowy gospodarczej (Ludynki go-
spodarcze, garaże) nie może przekroczyć 8 m,

6) woLec Ludynków istniejących w momencie
uchwalenia planu i przekraczających liczLę kon-
dygnacji Lądź wysokość, określone w § 17 ust.
2 pkt. 4 i 5, w przypadku ich przeLudowy luL
adaptacji oLowiązuje dostosowanie tych Ludyn-
ków do ustaleń planu luL zachowanie ich do-
tychczasowych parametrów,

7) dachy Ludynków mieszkalnych i usługowych
dwuspadowe luL wielospadowe, o symetrycznie
nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci
dachowych 350–500, pokryte dachówką cera-
miczną luL cementową, materiałami dachówko-
podoLnymi,

8) dachy Ludynków gospodarczych dwuspadowe,
o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte
dachówką ceramiczną luL cementową, materia-
łami dachówkopodoLnymi, dopuszcza się jedno-
spadowe w przypadku doLudowy do innych Lu-
dynków luL lokalizowanych przy granicy działki,

9) na części terenu oznaczonego na rysunku planu
symLolem 12 MN (teren przy skrzyżowaniu ulic
Krotoszyńskiej i Kościuszki) oLowiązują ograni-
czenia wynikające z położenia w oLręLie stre y
„A” ściślej ochrony konserwatorskiej, o której
mowa w § 7 ust. 4,

10) nakaz właściwego izolowania przeciwwilgocio-
wego ław i murów  undamentowych na tere-
nach gdzie woda gruntowa występuje płyciej niż
2,0 m p.p.t.,

11) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach luL zgodnie z lokalnymi uwarun-
kowaniami:
a) 10 m od linii rozgraniczającej dróg: głównej

(KDG) i zLiorczych (3 KDZ, 4 KDZ),
L) 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej (2

KDL),
c) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdo-

wych oraz dróg wewnętrznych,
d) 3 m od granicy cieków wodnych i rowów

melioracyjnych,

e) 12 m od granicy lasu,
 ) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie

niniejszej uchwały, Ludynków mieszkalnych,
usługowych, gospodarczych i innych luL ich
części, niespełniających swym położeniem
ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii
zaLudowy dopuszcza się remont Ludynków,
a w przypadku przeLudowy, rozLudowy luL
odLudowy należy dostosować się do nieprze-
kraczalnych linii zaLudowy określonych w ni-
niejszym planie,

12) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 50w powierzchni działki,

13) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 50w powierzchni
działki,

14) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust. 2,

15) przy realizacji nowych ogrodzeń od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 160 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych,
16) na terenach oznaczonych na rysunku planu

symLolami: 12 MN, 13 MN, 14 MN (część), 15
MN (część), 16 MN (część), 23 MN, 24 MN
ustala się ograniczenia wynikające z położenia w
oLręLie stre y „OW” ochrony zaLytków arche-
ologicznych.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości ustala się:
1) podział terenu na działki Ludowlane (dotyczy

działek projektowanych) :
a) minimalna szerokość  rontu działki powinna

wynosić: 20 m dla zaLudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolno stojącej oraz 16 m dla
zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Lliź-
niaczej,

L) minimalna powierzchnia działki zaLudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej
nie może Lyć mniejsza niż 1000 m2 a zaLu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej Lliźnia-
czej 600 m2,

c) dla zaLudowy szeregowej – minimalna szero-
kość działki 9 m, minimalna powierzchnia
działki 500 m2,

d) minimalna powierzchnia działki zaLudowy
usługowej nie może Lyć mniejsza niż 200 m2,

2) minimalne wielkości działek oraz szerokości
 rontu działek określone w ust. 3 pkt. 1 nie mają
zastosowania w odniesieniu do terenów, które
w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały:
a) są zainwestowane oLiektami kuLaturowymi,
L) posiadają podziały geodezyjne luL inne po-

działy wynikające z aktów notarialnych,
3) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlega-

jącego podziałowi uniemożliwia wydzielenie
działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt.
1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jed-
nej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o
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20w minimalnej powierzchni określonej w ust. 3
pkt. 1 (dotyczy skrajnych działek).

§ 18

Teren zaLudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czony na rysunku planu symLolem 1 MW.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi za-
Ludowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) usług lokalnych (komercyjnych luL puLlicz-

nych) wLudowanych luL doLudowanych,
stanowiących nie więcej niż 30w powierzch-
ni użytkowej Ludynku mieszkalnego,

L) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień,

c) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej
oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących,
z wykluczeniem parkowania samochodów
o nośności powyżej 3,5 t,

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) przy modernizacji i przeLudowie Ludynku miesz-

kalnego wielorodzinnego (wchodzi w skład ze-
społu  olwarcznego) oLowiązują zasady ochro-
ny, o których mowa w § 7 ust. 3,

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
Lolem 1 MW oLowiązują ograniczenia wynikają-
ce z położenia w oLręLie stre y „A” ściślej
ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 7
ust. 4,

3) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 60w powierzchni działki,

4) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 40w powierzchni
działki,

5) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia terenu miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników stałych i
przeLywających okresowo w ilości określonej w
§ 12 ust. 2.

§ 19

Tereny zaLudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symLolami 2 MW, 3 MW.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi za-
Ludowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) usług lokalnych (komercyjnych luL puLlicz-

nych) wLudowanych luL doLudowanych,
stanowiących nie więcej niż 30w powierzch-
ni użytkowej Ludynku mieszkalnego,

L) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień,

c) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej
oraz komunikacji, pełniących służeLną role
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących,

z wykluczeniem parkowania samochodów o
nośności powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) dopuszcza się modernizację i rozLudowę istnie-

jących Ludynków zgodnie z oLowiązującymi
przepisami szczególnymi,

2) wysokość modernizowanej i nowej zaLudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej nie może przekro-
czyć 3 kondygnacji,

3) maksymalna wysokość Ludynku mieszkalnego
mierzona od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu nie może przekroczyć 12 m,

4) dachy Ludynków mieszkalnych dwuspadowe luL
wielospadowe, o symetrycznie nachylonych po-
łaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 300–
500, pokryte dachówką ceramiczną luL cemento-
wą, materiałami dachówkopodoLnymi, przy
czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i in-
nych elementów wzLogacających  ormę dachu,
dopuszcza się dachy płaskie,

5) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 60w powierzchni działki,

6) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 40w powierzchni
działki,

7) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia terenu miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników stałych i
przeLywających okresowo w ilości określonej w
§ 12 ust. 2,

8) przy realizacji ogrodzenia od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 160 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych.

§ 20

Tereny zaLudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczo-
ne na rysunku planu symLolami:
1 MNU – 4 MNU, 12 MNU, 13 MNU,
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zaLudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nie-
uciążliwymi usługami lokalnymi, usługi mogą Lyć
lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach
Ludynku mieszkalnego luL gospodarczego, w
pomieszczeniach doLudowanych do Ludynków
luL w oLiektach wolno stojących,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
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1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu
do lokalnej tradycji architektonicznej,

2) dopuszcza się modernizację i rozLudowę istnie-
jących Ludynków zgodnie z oLowiązującymi
przepisami odręLnymi,

3) dopuszcza się sytuowanie ściany Ludynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od
granicy z sąsiednią działką Ludowlaną luL Lez-
pośrednio przy granicy w przypadku lokalizowa-
nia zaLudowy na oLu sąsiadujących ze soLą
działkach,

4) wysokość nowej zaLudowy nie może przekro-
czyć dwóch kondygnacji nadziemnych, to jest:
parter i poddasze użytkowe,

5) wysokość Ludynku mieszkalnego i usługowego
liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi
kalenicy dachu nie może przekroczyć 10 m,

6) maksymalna wysokość Ludynków gospodar-
czych i garaży liczona od poziomu terenu przy
najniżej położonym wejściu do Ludynku do gór-
nej krawędzi kalenicy dachu nie może przekro-
czyć 8 m,

7) dachy Ludynków mieszkalnych i usługowych
dwuspadowe luL wielospadowe, o symetrycznie
nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci
dachowych 350–500, pokryte dachówką cera-
miczną luL cementową, materiałami dachówko-
podoLnymi, przy czym dopuszcza się wprowa-
dzenie lukarn i innych elementów wzLogacają-
cych  ormę dachu,

8) dachy Ludynków gospodarczych dwuspadowe,
pokryte dachówką ceramiczną luL cementową,
materiałami dachówkopodoLnymi, dopuszcza się
jednospadowe w przypadku doLudowy do in-
nych Ludynków luL lokalizowanych przy granicy
działki,

9) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach:
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi głównej,

oznaczonej na rysunku planu symLolem KDG
oraz drogi zLiorczej, oznaczonej na rysunku
planu symLolem 4 KDZ,

L) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdo-
wych oraz dróg wewnętrznych,

10) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 60w powierzchni działki,

11) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 40w powierzchni
działki,

12) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust. 2,

13) przy realizacji nowego ogrodzenia od  rontu
działki wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 160 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-

lania i podziału nieruchomości ustala się:

1) podział terenu na działki zaLudowy mieszkanio-
wo-usługowej w oparciu o następujące zasady,
a) minimalna szerokość  rontu działki powinna

wynosić 25 m,
L) minimalna powierzchnia działki powinna wy-

nosić 1200 m2,
c) minimalna powierzchnia działki zaLudowy

usługowej powinna wynosić 200 m2,
2) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlega-

jącego podziałowi uniemożliwia wydzielenie
działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt.
1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jed-
nej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o
20w minimalnej powierzchni określonej w ust. 3
pkt. 1 (dotyczy skrajnych działek).

§ 21

Tereny zaLudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczo-
ne na rysunku planu symLolami: 5 MNU – 11 MNU.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zaLudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nie-
uciążliwymi usługami lokalnymi, usługi mogą Lyć
lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach
Ludynku mieszkalnego luL gospodarczego, w
pomieszczeniach doLudowanych do Ludynków
luL w oLiektach wolno stojących,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) projektowane i modernizowane Ludynki należy

kształtować w sposóL zharmonizowany z lokal-
nym krajoLrazem kulturowym i przy nawiązaniu
do lokalnej historycznej zaLudowy o walorach
zaLytkowych,

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami 5 MNU – 10 MNU oLowiązują ogra-
niczenia wynikające z położenia w oLręLie stre y
„A” ściślej ochrony konserwatorskiej, o której
mowa w § 7 ust. 4,

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
Lolem 11 MNU (wchodzi w skład zespołu  ol-
warcznego) oLowiązują ograniczenia wynikające
z położenia w oLręLie stre y „B” ochrony kon-
serwatorskiej, o której mowa w § 7 ust. 5,

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symLolami : 5 MNU, 6 MNU, 7 MNU, 8 MNU,
13 MNU (część) oLowiązują ograniczenia wyni-
kające ze stre y „OW” ochrony zaLytków arche-
ologicznych,

5) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu zgodnie z lokal-
nymi uwarunkowaniami (dostosowanie do ist-
niejącej linii zaLudowy),

6) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 60 w powierzchni działki (nie dotyczy
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działek istniejących przekraczający wymieniony
wskaźnik),

7) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 40w powierzchni
działki,

8) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust. 2.

§ 22

Tereny zaLudowy letniskowej oraz tereny zaLudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku
planu symLolami: 1 ML,MN – 6 ML,MN.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zaLudowa letniskowa oraz zaLudowa mieszka-
niowa jednorodzinna,

2) dopuszcza się lokalizacje:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących, z
wykluczeniem parkowania samochodów o
nośności powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się sytuowanie ściany Ludynku go-

spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od
granicy z sąsiednią działką Ludowlaną luL Lez-
pośrednio przy granicy w przypadku lokalizowa-
nia zaLudowy na oLu sąsiadujących ze soLą
działkach,

3) wysokość nowej zaLudowy letniskowej i miesz-
kaniowej nie może przekroczyć dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, to jest parter i poddasze
użytkowe,

4) wysokość nowej zaLudowy mieszkaniowej i let-
niskowej liczona od poziomu terenu do górnej
krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć
10 m,

5) dachy Ludynków mieszkalnych i letniskowych
dwuspadowe luL wielospadowe, o symetrycznie
nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci
dachowych 300– 500, pokryte dachówką cera-
miczną luL materiałami dachówkopodoLnymi,
przy czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i
innych elementów wzLogacających  ormę da-
chów,

6) dopuszcza się lokalizację na każdej działce jed-
nego Ludynku mieszkalnego luL letniskowego
oraz jednego Ludynku gospodarczego luL garażu
jako Ludynków wolno stojących o  ormie prze-
strzennej nawiązującej do Ludynku mieszkalnego
luL letniskowego,

7) maksymalna wysokość Ludynków gospodar-
czych i garaży liczona od poziomu terenu przy
najniżej położonym wejściu do Ludynku do gór-

nej krawędzi kalenicy dachu nie może przekro-
czyć 8 m,

8) dachy Ludynków gospodarczych i garaży dwu-
spadowe, pokryte dachówką ceramiczną luL ma-
teriałami dachówkopodoLnymi, dopuszcza się
jednospadowe w przypadku doLudowy do in-
nych Ludynków luL lokalizowanych przy granicy
działki,

9) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach:
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi zLiorczej,

oznaczonej na rysunku planu symLolem 3
KDZ,

L) 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej,
oznaczonej na rysunku planu symLolem 2
KDL,

c) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdo-
wych i wewnętrznych,

d) 12 m od granicy lasu,
10) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 30w powierzchni działki,

11) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 70w powierzchni
działki,

12) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust. 2,

13) przy realizacji nowych ogrodzeń od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 160 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-

lania i podziału nieruchomości ustala się:
1) podział terenu na działki Ludowlane (dotyczy

działek projektowanych):
a) minimalna szerokość  rontu działki letnisko-

wej i zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stojącej powinna wynosić 20 m,

L) minimalna powierzchnia działki letniskowej
oraz zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
powinna wynosić 1200 m2,

2) minimalne wielkości działek oraz szerokości
 rontu działek określone w ust. 3 pkt. 1 nie mają
zastosowania w odniesieniu do terenów, które
w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały:
a) są zainwestowane oLiektami kuLaturowymi,
L) posiadają podziały geodezyjne luL inne po-

działy wynikające z aktów notarialnych,
3) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlega-

jącego podziałowi uniemożliwia wydzielenie
działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt.
1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jed-
nej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o
20w minimalnej powierzchni określonej w ust. 3
pkt. 1 (dotyczy skrajnych działek).

§ 23

Tereny zaLudowy usługowej, oznaczone na rysunku
planu symLolami 6 U, 9 U.
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1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią

usługi sakralne:
a) zaLytkowy zespół kościelny: kościół para ial-

ny p.w. WnieLowzięcia Najświętszej Marii
Panny (dawny dworski), z 1753 r., przeLu-
dowany początek XX wieku, wpisany do re-
jestru zaLytków nr 1019 z dnia 13.01.1964
r., Dom Młodzieży im. Jana Bosko, z około
1890 r., dawny cmentarz para ialny z połowy
XIX w., oznaczony na rysunku planu symLo-
lem 9 U,

L) zaLytkowy kościół pomocniczy p.w. Chrystu-
sa Króla (dawny kościół ewangelicki św.
Maurycego), z 1828 r., przeLudowany w la-
tach dwudziestych XX w., oznaczony na ry-
sunku planu symLolem 6 U,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej,

pełniących służeLną rolę woLec przeznacze-
nia podstawowego,

c) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu

przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) dla oLiektów zaLytkowych ustala się rygory

ochrony  ormy architektonicznej oLiektów pole-
gające na: zakazie przeraLiania, odLudowywa-
nia, zdoLienia, uzupełniania, rozkopywania oraz
dokonywania innych zmian Lez zezwolenia Wo-
jewódzkiego Konserwatora ZaLytków (dotyczy
to również roLót prowadzonych w najLliższym
otoczeniu zaLytków),

2) dawny cmentarz para ialny należy zachować i
uporządkować.

§ 24

Tereny zaLudowy usługowej, oznaczone na rysunku
planu symLolami 2 U, 13 U.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zaLudowa usługowa – usługi puLliczne,

2) dopuszcza się lokalizację :
a) mieszkań towarzyszących wLudowanych

stanowiących nie więcej niż 20w powierzch-
ni użytkowej oLiektu usługowego pod wa-
runkiem niepowodowania kon liktów z  unk-
cją podstawową,

L) zieleni parkowej,
c) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących,
z wykluczeniem parkowania samochodów
o nośności powyżej 3,5 t,

d) urządzeń i oLiektów sportowo-rekreacyjnych.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu

przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) na terenach oznaczonych na rysunku planu

symLolami 2 U, 13 U oLowiązują ograniczenia

wynikające z położenia w oLręLie stre y „A” ści-
ślej ochrony konserwatorskiej, o której mowa w
§ 7 ust. 4,

2) oLowiązek utrzymania i konserwowania zieleni,
a powstałe uLytki uzupełniać zielenią zgodnie z
istniejącymi uwarunkowaniami siedliskowymi
(część terenu 13 U wchodzi w skład oLszaru
zaLytkowego parku),

3) ustala się nieprzekraczalne linie zaLudowy w
nawiązaniu do sąsiadującej zaLudowy,

4) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 70w powierzchni terenu oznaczonego na
rysunku planu symLolem 13 U oraz 40 w po-
wierzchni terenu oznaczonego na rysunku planu
symLolem 2 U,

5) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 30w powierzchni te-
renu oznaczonego na rysunku planu symLolem
13 U oraz 60w powierzchni terenu oznaczonego
na rysunku planu symLolem 2 U,

6) oLowiązek wyposażenia Ludynków użyteczności
puLlicznej w urządzenia zapewniające dostęp-
ność tych Ludynków osoLom niepełnosprawnym
co najmniej do wysokości pierwszej kondygna-
cji, zgodnie z przepisami odręLnymi,

7) przy realizacji nowych ogrodzeń od  rontu działki
wprowadza się zakaz stosowania Letonowych
pre aLrykatów ogrodzeniowych,

8) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia terenu miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników stałych i
przeLywających okresowo w ilości określonej w
§ 12 ust 2.

§ 25

Tereny zaLudowy usługowej, oznaczone na rysunku
planu symLolami: 7 U, 8 U, 10 U, 15 U, 16 U, 23 U
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
usługi lokalne (komercyjne i puLliczne),

2) dopuszcza się lokalizacje:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrze-

wień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej oraz

komunikacji, pełniących służeLną rolę woLec
przeznaczenia podstawowego,

c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie
więcej niż 30w powierzchni użytkowej oLiektu
usługowego, dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symLolami 7 U, 8 U, 10 U, 15 U,
23 U oraz 48w dla terenu oznaczonego symLo-
lem 16 U.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) projektowane i modernizowane Ludynki usługo-

we należy kształtować w sposóL zharmonizo-
wany z lokalnym krajoLrazem kulturowym i przy
nawiązaniu do lokalnej historycznej zaLudowy o
walorach zaLytkowych,

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami 7 U, 8 U, 10 U, 15 U (część), 23 U
oLowiązują ograniczenia wynikające z położenia
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w oLręLie stre y „A” ściślej ochrony konserwa-
torskiej, o której mowa w § 7 ust. 4,

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami 15 U (część), 16 U, oLowiązują
ograniczenia wynikające z położenia w oLręLie
stre y „B” ochrony konserwatorskiej, o której
mowa w § 7 ust. 5,

4) w północnej części terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symLolem 10 U (na terenie poc-
mentarnym) wprowadza się zakaz lokalizacji
wszelkich oLiektów kuLaturowych,

5) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
Lolem 10 U (wchodzi w skład oLszaru zespołu
 olwarcznego) oLowiązują ograniczenia wynika-
jące z położenia w oLręLie stre y „OW” ochrony
zaLytków archeologicznych, o których mowa w
§ 7 ust. 9,

6) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 70w powierzchni działki,

7) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 30w powierzchni
działki,

8) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust. 2.

§ 26

Tereny zaLudowy usługowej, oznaczone na rysunku
planu symLolami: 11 U, 12 U (tereny te stanowią oL-
szar zespołu pałacowego).
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
usługi lokalne (komercyjne i puLliczne),

2) dopuszcza się lokalizacje:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej,

pełniących służeLną rolę woLec przeznacze-
nia podstawowego,

c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie
więcej niż 30w powierzchni użytkowej oLiek-
tu usługowego,

d) miejsc postojowych na terenie oznaczonym
na rysunku planu symLolem 11 U wyłącznie
w oLręLie historycznego podjazdu.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) w północnej części terenu oznaczonego na ry-

sunku planu symLolem 11 U (stre a „W” ścisłej
ochrony archeologicznej) oLowiązują działania
odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, poprzedzone
Ladaniami archeologiczno-architektonicznymi, w
oparciu o wyniki prac Ladawczych i wnioski
konserwatorskie dokonywane Lędzie otworzenie
historycznej kompozycji przestrzennej, w tym
lokalizację dawnego pałacu,

2) w ramach rewaloryzacji zespołu pałacowo-
parkowego odtworzyć należy historyczną  osę,
nowa zaLudowa możliwa wyłącznie w miejscu
dawnego pałacu, w  ormie odtworzeniowej,

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami 11 U, 12 U oLowiązują ograniczenia
wynikające z położenia w oLręLie stre y „A” ści-
ślej ochrony konserwatorskiej, o której mowa w
§ 7 ust. 4,

4) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami 11 U, 12 U oLowiązują ograniczenia
wynikające z położenia w oLręLie stre  „W” ści-
słej ochrony archeologicznej, o których mowa w
§ 7 ust. 8,

5) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 45w powierzchni działki,

6) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 55w powierzchni
działki.

§ 27

Tereny zaLudowy usługowej, oznaczone na rysunku
planu symLolami 14 U, 21 U.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zaLudowa usługowa – usługi puLliczne,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) mieszkań towarzyszących wLudowanych sta-

nowiących nie więcej niż 30w powierzchni
użytkowej oLiektu usługowego pod warunkiem
niepowodowania kon liktów z  unkcją podsta-
wową,

L) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrze-
wień,

c) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej oraz
komunikacji, pełniących służeLną rolę woLec
przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingo-
wych i garaży wolno stojących, z wykluczeniem
parkowania samochodów o nośności powyżej
3,5 t,

d) urządzeń i oLiektów sportowo-rekreacyjnych.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu

przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizację i rozLudowę istnie-

jących Ludynków usługowych zgodnie z oLo-
wiązującymi przepisami odręLnymi,

3) wysokość nowej zaLudowy usługowej nie może
przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych,

4) wysokość nowej zaLudowy usługowej liczona
od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy
dachu nie może przekroczyć 10 m,

5) dachy nowych Ludynków usługowych należy
nawiązać do  ormy, geometrii oraz pokrycia do
dachów Ludynków istniejących,

6) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w odległości 10
m od linii rozgraniczającej drogi zLiorczej ozna-
czonej na rysunku planu symLolem 4 KDZ,

7) oLowiązek utrzymania i konserwowania zieleni,
a powstałe uLytki uzupełniać zielenią zgodnie z
istniejącymi uwarunkowaniami siedliskowymi,

8) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 70 w powierzchni działki,
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9) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 30w powierzchni
działki,

10) oLowiązek wyposażenia Ludynków użyteczności
puLlicznej w urządzenia zapewniające dostęp-
ność tych Ludynków osoLom niepełnosprawnym
co najmniej do wysokości pierwszej kondygna-
cji, zgodnie z przepisami odręLnymi,

11) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust. 2,

12) przy realizacji nowych ogrodzeń od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady :
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 160 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych.

§ 28

Tereny zaLudowy usługowej, oznaczone na rysunku
planu symLolami: 17 U, 20 U, 22 U.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się :

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
usługi lokalne (komercyjne i puLliczne),

2) dopuszcza się lokalizacje:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego,

c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie
więcej 30w powierzchni użytkowej oLiektu
usługowego.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizację i rozLudowę istnie-

jących Ludynków usługowych zgodnie z oLo-
wiązującymi przepisami odręLnymi,

3) wysokość nowej zaLudowy usługowej nie może
przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych,

4) wysokość nowej zaLudowy usługowej liczona
od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy
dachu nie może przekroczyć 10 m,

5) dach nowego Ludynku usługowego dwuspado-
wy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt
nachylenia połaci dachowych 350–500, pokryty
dachówką ceramiczną luL materiałami dachów-
kopodoLnymi,

6) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach:
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi głównej,

oznaczonej na rysunku planu symLolem KDG,
L) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej,

oznaczonej na rysunku planu symLolem 25
KDD oraz ciągu pieszo-jezdnego, oznaczone-
go na rysunku planu symLolem 8 KDp,

7) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 60w powierzchni działki,

8) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 40w powierzchni
działki,

9) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust. 2,

10) przy realizacji ogrodzenia od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 150 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-

lania i podziału nieruchomości ustala się podział te-
renu na działki zaLudowy usługowej w oparciu o
następujące zasady:,
1) minimalna szerokość  rontu działki powinna wy-

nosić 25 m,
2) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić

1500 m2.

§ 29

Tereny zaLudowy usługowej, oznaczone na rysunku
planu symLolami: 1 U, 3 U, 4 U, 5 U.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
usługi komercyjne,

2) dopuszcza się lokalizacje:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego,

c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie
więcej 30w powierzchni użytkowej oLiektu
usługowego.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizację i rozLudowę istnie-

jących Ludynków usługowych zgodnie z oLo-
wiązującymi przepisami odręLnymi,

3) wysokość nowej zaLudowy usługowej nie może
przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych,

4) wysokość nowej zaLudowy usługowej liczona
od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy
dachu nie może przekroczyć 12 m,

5) dach nowego Ludynku usługowego dwuspado-
wy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt
nachylenia połaci dachowych 350 – 500, pokryty
dachówką ceramiczną luL materiałami dachów-
kopodoLnymi, dopuszcza się stosowanie da-
chów dostosowanych do względów technicz-
nych i technologicznych,

6) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami 1 U, 4 U, 5 U należy zachować pas
terenu o szerokości 3 m od zewnętrznej krawę-
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dzi Ludowli kolejowej (m.in. rowu odwadniają-
cego, podtorza, nasypu) dla potrzeL kolejowej
drogi technologicznej oLsługującej linię kolejową,

7) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach:
a) 25 m od linii rozgraniczającej drogi głównej

ruchu przyspieszonego, oznaczonej na rysun-
ku planu symLolem KDGP,

L) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdo-
wych, oznaczonych na rysunku planu sym-
Lolami 4 KDD, 5 KDD, 6 KDD,

c) 10 m od granicy oLszaru kolejowego i nie
mniej niż 20 m od osi skrajnego toru,

8) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 70w powierzchni działki,

9) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 30w powierzchni
działki,

10) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust. 2,

11) przy realizacji ogrodzenia od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 160 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-

lania i podziału nieruchomości ustala się podział te-
renu na działki zaLudowy usługowej w oparciu o
następujące zasady:
1) minimalna szerokość  rontu działki powinna wy-

nosić 25 m,
2) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić

3000 m2.

§ 30

Tereny zaLudowy usługowej oraz mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczone na rysunku planu symLolami 1
U,MN – 8 U,MN.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zaLudowa usługowa (usługi komercyjne) oraz
zaLudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego,

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) wysokość zaLudowy usługowej oraz zaLudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej nie może przekro-
czyć 2 kondygnacji,

3) wysokość Ludynku usługowego i mieszkalnego
na terenach oznaczonych na rysunku planu

symLolami 1 U,MN – 6 U,MN, 8 U,MN liczona
od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy
dachu nie może przekroczyć 10 m, a na terenie
7 U,MN  8 m,

4) maksymalna wysokość Ludynków gospodar-
czych i garaży na terenach oznaczonych na ry-
sunku planu symLolami 1 U,MN – 6 U,MN, 8
U,MN liczona od poziomu terenu przy najniżej
położonym wejściu do Ludynku do górnej kra-
wędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 8 m,
a na terenie 7 U,MN 6 m,

5) dachy Ludynków usługowych i mieszkalnych
dwuspadowe luL wielospadowe, o symetrycznie
nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci da-
chowych 350 – 500, pokryte dachówką cera-
miczną luL materiałami dachówkopodoLnymi,
przy czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i
innych elementów wzLogacających  ormę dachu,

6) dachy Ludynków gospodarczych dwuspadowe,
pokryte dachówką ceramiczną luL materiałami
dachówkopodoLnymi, dopuszcza się jednospa-
dowe w przypadku doLudowy do innych Ludyn-
ków luL lokalizowanych przy granicy działki,

7) ustala się 60w powierzchni działki jako maksy-
malną powierzchnię zaLudowy i powierzchni
utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, pla-
ce gospodarcze),

8) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 40w powierzchni
działki,

9) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
Lolami 7 U,MN, 8 U,MN należy zachować pas te-
renu o szerokości 3 m od zewnętrznej krawędzi
Ludowli kolejowej (m.in. rowu odwadniającego,
podtorza, nasypu) dla potrzeL kolejowej drogi
technologicznej oLsługującej linię kolejową,

10) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami 7 U,MN, 8 U,MN oLowiązują ograni-
czenia wynikające z położenia w oLręLie stre y
„E” ochrony ekspozycji (osie widokowe),

11) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach:
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi głównej,

oznaczonej na rysunku planu symLolem KDG,
L) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdo-

wych, oznaczonych na rysunku planu sym-
Lolami: 6 KDD, 7 KDD, 8 KDD, 11 KDD, 13
KDD oraz dróg wewnętrznych oznaczonych
na rysunku planu symLolami 3 KDW, 4 KDW,

12) przy realizacji nowego ogrodzenia od  rontu
działki wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 150 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-

lania i podziału nieruchomości ustala się podział te-
renu na działki zaLudowy usługowej oraz mieszka-
niowej jednorodzinnej w oparciu o następujące za-
sady:
1) minimalna szerokość  rontu działki powinna wy-

nosić 22 m,
2) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić

1200 m2.
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§ 31

Teren zaLudowy usługowej oraz zaLudowy mieszka-
niowej, oznaczony na rysunku planu symLolem 9 U,MN
(teren wchodzący w skład zespołu  olwarcznego).
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi za-
Ludowa usługowa (usługi komercyjne) oraz za-
Ludowa mieszkaniowa,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrze-

wień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej oraz

komunikacji, pełniących służeLną rolę woLec
przeznaczenia podstawowego,

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) projektowane i modernizowane Ludynki należy

kształtować w sposóL zharmonizowany z lokal-
nym krajoLrazem kulturowym i przy nawiązaniu
do lokalnej historycznej zaLudowy o walorach
zaLytkowych,

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
Lolem 9 U,MN oLowiązują ograniczenia wyni-
kające z położenia w oLręLie stre y „B” ochrony
konserwatorskiej, o której mowa w § 7 ust. 5,

3) ustala się 70w powierzchni działki jako maksy-
malną powierzchnię zaLudowy i powierzchni
utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, pla-
ce gospodarcze),

4) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 30w powierzchni
działki.

§ 32

Teren usług sportu oznaczony na rysunku planu sym-
Lolem US.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się :

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią
usługi sportu i rekreacji,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej średniej i niskiej,
L) oLiektów usługowych i sanitarnych związa-

nych z przeznaczeniem podstawowym,
c) oLiektów małej architektury,
d) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych terenowych, z wykluczeniem
parkowania samochodów o nośności powyżej
3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) wysokość oLiektów usługowych nie może prze-

kroczyć 2 kondygnacji nadziemnych,
3) wysokość oLiektów usługowych liczona od po-

ziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu
nie może przekroczyć 9 m,

4) należy stosować dachy dwuspadowe, o syme-
trycznie nachylonych połaciach, pokryte da-

chówką ceramiczną luL cementową w kolorze
ceglastym, materiałami dachówkopodoLnymi w
kolorze czerwonym matowym, kąt nachylenia
połaci dachowych wynosi od 350 do 450, do-
puszcza się dachy dostosowane do wymogów
technicznych i technologicznych,

5) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
Lolem US oLowiązują ograniczenia wynikające z
położenia w oLręLie stre y „K” ochrony krajo-
Lrazu kulturowego.

6) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni zaLudowy nie powinna przekroczyć
20w powierzchni działki,

7) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 80w powierzchni
działki,

8) ustala się wjazd na teren usług sportu od strony
drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symLolem 24 KDD,

9) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo.

10) od strony dróg dojazdowych wprowadza się
oLowiązek należytego zaLezpieczenia terenu
sportowego w sposóL zapewniający Lezpieczeń-
stwo przeLywającym na Loisku oraz na terenach
przyległych (drogi puLliczne).

§ 33

Tereny usług turystyki, oznaczone na rysunku planu
symLolami 1 UT – 3 UT.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
usługi turystyki,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
L) zLiorników małej retencji wodnej,
c) oLiektów usługowych i sanitarnych związanych

z przeznaczeniem podstawowym,
d) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej oraz

komunikacji, pełniących służeLną rolę woLec
przeznaczenia podstawowego,

e) urządzeń sportowych.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu

przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) wysokość oLiektów usługowych nie może prze-

kroczyć 2 kondygnacji nadziemnych,
3) należy stosować dachy dwuspadowe, o syme-

trycznie nachylonych połaciach, pokryte da-
chówką ceramiczną luL cementową, materiałami
dachówkopodoLnymi, kąt nachylenia połaci da-
chowych wynosi od 350 do 500, dopuszcza się
dachy dostosowane do wymogów technicznych
i technologicznych,

4) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w odległości 6 m
od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych,

5) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 30w powierzchni działki,
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6) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 70w powierzchni
działki,

7) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust. 2,

8) przy realizacji ogrodzenia od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 150 cm,
L) zakazuje się stosowania Letonowych pre a-

Lrykatów ogrodzeniowych.

§ 34

Tereny oLiektów produkcyjnych, składów, magazy-
nów, oLiektów i urządzeń oLsługi transportu samo-
chodowego oraz zaLudowy usługowej, oznaczone na
rysunku planu symLolami 1 PU – 11 PU.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią:
oLiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz za-
Ludowa usługowa,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących,

c) elementów reklamowych i in ormacyjnych sy-
tuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizacje i rozLudowę istnie-

jących Ludynków produkcyjno-usługowych,
3) wysokość oLiektów modernizowanych i no-

wych: produkcyjnych, produkcyjno-usługowych,
magazynowych dostosowana do wymogów
techniczno-technologicznych, ale nie powinna
przekroczyć wysokości 12 m licząc od poziomu
terenu do kalenicy dachu,

4) maksymalna wysokość Ludynku usługowego (w
przypadku realizacji jako oddzielnego Ludynku)
nie powinna przekroczyć wysokości 10 m licząc
od poziomu terenu do kalenicy dachu,

5) dachy oLiektów: produkcyjnych, produkcyjno-
usługowych, magazynowych dostosowane do
wymogów techniczno-technologicznych,

6) dach Ludynku usługowego (w przypadku reali-
zacji jako oddzielnego Ludynku) dwuspadowy
luL wielospadowy, pokryty dachówką cera-
miczną, materiałami dachówkopodoLnymi,

7) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach:
a) 25 m od linii rozgraniczającej drogi głównej

ruchu przyspieszonego, oznaczonej na rysun-
ku planu symLolem KDGP,

L) 10 m od linii rozgraniczającej dróg zLior-
czych, oznaczonych na rysunku planu sym-
Lolami: 1 KDZ, 4 KDZ,

c) 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej,
oznaczonej na rysunku planu symLolem 2
KDL,

d) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdo-
wych oraz dróg wewnętrznych,

8) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 80w powierzchni działki,

9) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 20w powierzchni
działki,

10) przy realizacji nowych ogrodzeń od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści maksymalnej wysokości 200 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych,
11) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w

ramach przeznaczenia terenu miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników stałych i
przeLywających okresowo w ilości określonej w
§ 12 ust 2.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości ustala się:
1) minimalna szerokość działki 50 m,
2) minimalna powierzchnia działki 5000 m2,

§ 35

Tereny urządzeń oLsługi transportu samochodowego,
oznaczone na rysunku planu symLolami: 1 KS, 2 KS.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią:
urządzenia oLsługi transportu samochodowego,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrze-

wień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej oraz

komunikacji, pełniących służeLną rolę woLec
przeznaczenia podstawowego,

3) zakazuje się lokalizacji stacji paliw płynnych.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu

przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) dopuszcza się modernizacje i rozLudowę istnie-

jących garaży, zgodnie z oLowiązującymi przepi-
sami odręLnymi,

2) nieprzekraczalne linie zaLudowy w nawiązaniu
do zaLudowy sąsiadującej,

3) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 80w powierzchni działki,

4) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 20w powierzchni
działki.

§ 36

Teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symLo-
lem KSp.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi par-
king dla samochodów osoLowych,
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2) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej,
L) zieleni izolacyjnej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) powierzchnia terenów przeznaczonych pod miej-

sca postojowe nie może przekroczyć 70w ogółu
powierzchni,

2) stanowiska postojowe i jezdnia manewrowa
powinny mieć nawierzchnię utwardzoną luL co
najmniej gruntową staLilizowaną ze spadkiem
zapewniającym spływ wody,

3) odprowadzanie wód opadowych z terenu par-
kingu do projektowanej kanalizacji deszczowej
po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach
zaLezpieczających przed przedostawaniem się
produktów ropopochodnych i piasku.

§ 37

Teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu
symLolem 4 ZP (zaLytkowy park znajdujący się w
wojewódzkiej ewidencji zaLytków).
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zie-
leń parkowa, położona w oLręLie stre y „A” ści-
słej ochrony konserwatorskiej,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

pełniących służeLną rolę woLec przeznacze-
nia podstawowego,

L) ciągów pieszo-rowerowych,
c) urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
d) oLiektów małej architektury,

3) zakazuje się lokalizacji nowych oLiektów kuLatu-
rowych.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, kształtowania zaLudowy oraz za-
gospodarowania terenu ustala się:
1) oLowiązek utrzymywania i konserwowania ist-

niejącej zieleni parkowej, w tym w szczególności
pomników przyrody, a powstałe uLytki należy
uzupełniać zielenią zgodnie z istniejącymi uwa-
runkowaniami przyrodniczymi,

2) wszelkie działania inwestycyjne, w tym również
odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, wymagają
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem
ZaLytków,

3) dla części parku położonej w sąsiedztwie ulicy
ChroLrego oLowiązują ograniczenia wynikające z
położenia w oLręLie stre y „W” ochrony arche-
ologicznej, o której mowa w § 7 ust. 8,

4) przed przystąpieniem do planowanej inwestycji
ustala się oLowiązek uzyskiwania wytycznych
Wojewódzkiego Konserwatora ZaLytków.

§ 38

Tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu
symLolami: 1 ZP – 3 ZP, 5 ZP – 7ZP.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zieleń parkowa,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

pełniących służeLną rolę woLec przeznacze-

nia podstawowego, miejsc parkingowych te-
renowych z wyłączeniem terenu oznaczonego
na rysunku planu symLolem 3 ZP,

L) ciągów pieszo-rowerowych,
c) urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
d) oLiektów małej architektury,

3) zakazuje się lokalizacji oLiektów kuLaturowych.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu

przestrzennego, kształtowania zaLudowy oraz za-
gospodarowania terenu ustala się :
1) oLowiązek utrzymywania i konserwowania ist-

niejącej zieleni parkowej a powstałe uLytki oraz
nowe nasadzenia zieleni należy dokonywać
zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przy-
rodniczymi,

2) minimalna szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3
m.

§ 39

Teren cmentarza czynnego, oznaczony na rysunku
planu symLolem ZC.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi teren
cmentarza czynnego,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) oLiektów i urządzeń związanych z przezna-

czeniem podstawowym (oLiekty kuLaturowe,
urządzenia i sieci in rastruktury technicznej,
parkingi).

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) docelowe urządzenie cmentarza dostosować do

istniejącego układu przestrzennego cmentarza,
2) wprowadza się nakaz utrzymywania i konser-

wowania oLiektów cmentarnych, małej architek-
tury, ogrodzenia oraz zieleni, a powstałe uLytki
należy uzupełniać zielenią zgodnie z istniejącymi
warunkami gleLowymi,

3) wysokość zaLudowy liczona od poziomu terenu
do kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m,

4) wprowadza się zakaz lokalizowania nowej zaLu-
dowy mieszkaniowej, zakładów żywienia zLio-
rowego, produkcji i składowania żywności w 50
metrowej  stre ie ochrony sanitarnej cmentarza.

§ 40

Teren cmentarza zamkniętego, oznaczony na rysunku
planu symLolem ZCz.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi teren
cmentarza zamkniętego (istniejący),

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wprowadza się nakaz utrzymywania i konser-

wowania oLiektów cmentarnych oraz uzupełnie-
nia i nasadzania zieleni dostosowanej do warun-
ków gleLowych.
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2) wszelkie działania inwestycyjne z uwagi na po-
łożenie w stre ie „B” ochrony konserwatorskiej
wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konser-
watorem ZaLytków,

3) przed przystąpieniem do planowanej inwestycji
ustala się oLowiązek uzyskiwania wytycznych
Wojewódzkiego Konserwatora ZaLytków.

§ 41

Tereny ogrodów działkowych, oznaczone na rysunku
planu symLolami: 1 ZD, 2 ZD.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
ogrody działkowe,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) oLiektu usługowego związanego z przezna-

czeniem podstawowym,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego,

c) urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
d) dopuszcza się pozostawienie terenu oznaczo-

nego na rysunku planu symLolem 2 ZD jako
terenu rolniczego.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wysokość zaLudowy związanej z ogrodami

działkowymi nie może przekroczyć 1 kondygna-
cji nadziemnej,

2) wysokość zaLudowy związanej z ogrodami dział-
kowymi liczona od poziomu terenu do górnej
krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 4
m, a wysokość Ludynku usługowego 8 m,

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
Lolem 1 ZD oLowiązują ograniczenia wynikające
z położenia w oLręLie stre y „K” ochrony krajo-
Lrazu kulturowego,

4) na terenie ogrodu działkowego oznaczonego na
rysunku planu symLolem 1 ZD należy uwzględ-
nić zachowanie historycznego ogrodzenia mu-
rowanego zespołu  olwarcznego.

§ 42

Tereny lasów, zadrzewień i zakrzewień oraz tereny
rolnicze do zalesienia oznaczone na rysunku planu
symLolami: 1 ZL – 17 ZL, 1 R/ZL – 4 R/ZL.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
lasy, zadrzewienia i zakrzewienia oraz dolesie-
nia,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej, o

ile nie zaistnieją możliwości trasowania luL
lokalizacji poza tymi terenami, zgodnie z
przepisami odręLnymi,

L) ciągów pieszo-rowerowych,
c) urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

3) zakazuje się lokalizacji oLiektów kuLaturowych
za wyjątkiem oLiektów i urządzeń związanych z
gospodarką leśną, lokalizowanych zgodnie z
przepisami odręLnymi.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz zagospodarowania terenu
ustala się:

1) oLowiązek zachowania i uporządkowania istnie-
jącej zieleni leśnej,

2) minimalna szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3
m,

3) wysokość zaLudowy związanej z gospodarką le-
śną nie może przekroczyć 2 kondygnacji nad-
ziemnych,

4) wysokość zaLudowy liczona od poziomu terenu
do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może
przekroczyć 9 m.

§ 43

Tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symLo-
lami 1 R – 35 R.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
tereny rolnicze,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) urządzeń i sieci in rastruktury technicznej

(napowietrzne i podziemne),
L) urządzeń telekomunikacyjnych – 1 stacji La-

zowej tele onii komórkowej – na terenach
poza stre ami konserwatorskimi,

c) zadrzewień i zakrzewień,
d) zalesień na gruntach rolnych pod warunkiem,

że grunt spełnia co najmniej jeden z niżej
wymienionych warunków:

– areał przeznaczony do zalesienia Lędzie zwar-
ty o minimalnej powierzchni 0,4 ha, a mak-
symalnej 30 ha oraz nie Lędzie utrudniał za-
gospodarowania terenów sąsiednich (w tym
również rolniczych),

– jest gruntem w którym gleLy klasy Lonitacyj-
ne V i VI stanowią nie mniej niż 80 w po-
wierzchni,

– jest gruntem okresowo zalewanym,
– jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych,

– jest gruntem położonym w stre ie źródlisko-
wej rzeki, potoków, wzdłuż Lrzegów rzek
oraz zLiorników wodnych,

– jest gruntem po wyeksploatowanym piasku,
żwirze, tor ie luL glinie,

e) stawów hodowlanych, za wyjątkiem terenu
oznaczonego na rysunku planu symLolem 30
R,

 ) niezLędnych dróg do oLsługi terenów rolni-
czych,

g) urządzeń wodnych kształtujących stosunki
wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i
zLiorników wodnych,

h) ciągów pieszych i rowerowych (w tym rów-
nież szlaków turystycznych),

3) zakazuje się lokalizacji wszelkich oLiektów kuLa-
turowych.

2. W zakresie zasad i ochrony kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) na terenach oznaczonych na rysunku planu

symLolami: 1 R, 5 R, 7 R, 10 R, 11 R, 20 R, 22
R, 24 R, 30 R, ustala się ograniczenia wynikają-
ce z ochrony stanowisk archeologicznych nr:
3/137, 4/138, 8/142, 9/143, 6/140, 7/141,
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11/145 21/156, 22/157, 23/158, 2/153,
19/154, 24/159, 25/160, 28/163, 29/165,
32/168, 31/167, arkusz AZP 69 – 31, o któ-
rych mowa w § 7 ust. 10,

2) na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku
planu symLolami :16 R, 24 R, 25 R, 26 R, 8 R,
13 R, 15 R, oLowiązują ograniczenia wynikające
z położenia w sąsiedztwie terenu linii kolejowej.

§ 44

Tereny wód śródlądowych, oznaczone na rysunku
planu symLolami: 1 WS – 16 WS – cieki wodne, rowy
melioracyjne (tereny 14 WS, 15 WS wchodzą w skład
oLszaru zaLytkowego parku).
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
wody śródlądowe (cieki wodne, rowy meliora-
cyjne).

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych

wraz z szatą roślinną w ich najLliższym sąsiedz-
twie oraz wód podziemnych,

2) dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych,
3) wprowadza się oLowiązek pozostawienia wol-

nego pasa terenu przy rowach melioracyjnych i
ciekach wodnych o szerokości minimum 3 m
celem zapewnienia dostępu do rowów i cieków
wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji (w
tym również urządzeń wodnych),

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symLolami 14 WS, 15 WS oLowiązują ograni-
czenia wynikające z położenia w oLręLie stre y
„W” ochrony archeologicznej, o której mowa w
§ 7 ust. 8,

5) oLowiązek uzgodnienia inwestycji na terenach
oznaczonych na rysunku planu 14 WS, 15 WS z
Wojewódzkim Konserwatorem ZaLytków.

§ 45

Tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symLolami 1 E – 14 E.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
urządzenia elektroenergetyczne,

2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu

przestrzennego oraz urządzania terenów ustala się:
1) adaptację istniejących stacji trans ormatoro-

wych, oznaczonych na rysunku planu symLolami
2 E, 4 E, 5 E, 12 E, 15 E z dopuszczeniem moż-
liwości ich modernizacji luL likwidacji oraz Lu-
dowę nowych stacji oznaczonych na rysunku
planu symLolami: 1 E, 3 E, 6 E – 11 E, 13 E, 14
E,

2) w przypadku realizacji oLiektów kuLaturowych
wysokość zaLudowy nie może przekroczyć 9 m
licząc od poziomu terenu do najwyższego punk-
tu stacji,

3) przy grodzeniu stacji trans ormatorowych
wprowadza się następujące zasady :
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 150 cm,

L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów
ogrodzeniowych.

§ 46

Tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczone na
rysunku planu symLolami: 1 W – 3 W.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
urządzenia zaopatrzenia w wodę,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni niskiej,
L) niezLędnych dróg do oLsługi urządzeń zaopa-

trzenia w wodę.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu

przestrzennego oraz zagospodarowania terenu
ustala się zasady zagospodarowania na terenach
stre  ochrony Lezpośredniej i pośredniej ujęć wody
zgodnie z Decyzją Wojewody Wrocławskiego
OŚ/62100/4/98 z dnia 22 stycznia 1998 roku.

§ 47

Teren urządzeń do odprowadzania i unieszkodliwiania
ścieków – mechaniczno-Liologiczna lokalna oczysz-
czalnia ścieków, oznaczony na rysunku planu symLo-
lem K.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią
urządzenia do odprowadzania i unieszkodliwiania
ścieków – mechaniczno-Liologiczna lokalna
oczyszczalnia ścieków,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni izolacyjnej,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) oLiekty i urządzenia oczyszczalni nie mogą

ujemnie oddziaływać na środowisko, a ich szko-
dliwość winna zamykać się w granicach własnej
działki,

2) wprowadza się oLowiązek stałego monitoringu
urządzeń oczyszczalni,

3) na terenie oczyszczalni wzdłuż ogrodzenia winny
Lyć założone pasy zieleni izolacyjnej o szeroko-
ści minimum 10 m.

§ 48

Teren oLiektów i urządzeń ciepłownictwa, oznaczony
na rysunku planu symLolem C.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią:
oLiekty i urządzenia ciepłownictwa,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

oraz komunikacji, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących,

c) elementów reklamowych i in ormacyjnych
sytuowanych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi.
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2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) dopuszcza się modernizacje i rozLudowę istnie-

jącego oLiektu ciepłownictwa,
2) wysokość oLiektu modernizowanego i nowego

dostosowana do wymogów techniczno-
technologicznych, ale nie powinna przekroczyć
wysokości 12 m licząc od poziomu terenu do
kalenicy dachu,

3) dachy oLiektów ciepłownictwa dostosowane do
wymogów techniczno-technologicznych,

4) nieprzekraczalne linie zaLudowy zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu, nie mniej niż 8 m od
granicy działki z drogą lokalną,

5) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 80w powierzchni działki,

6) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 20w powierzchni
działki,

7) przy realizacji nowych ogrodzeń od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści maksymalnej wysokości 200 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych,
c) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności,

w ramach przeznaczenia terenu miejsc po-
stojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 12 ust 2.

§ 49

Teren drogi głównej, oznaczony na rysunku planu
symLolem KDG.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi dro-
ga główna klasy G (istniejąca droga krajowa nr
15),

2) dopuszcza się lokalizację:
a) towarzyszących oLiektów pomocniczych,
L) chodników i ścieżek rowerowych luL ścieżek

pieszo-rowerowych,
c) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej za

zgodą zarządcy drogi, w tym również zwią-
zanych z odprowadzaniem i podczyszczaniem
wód opadowych odprowadzanych z jezdni,

d) środków ochrony czynnej zmniejszającej
uciążliwość drogi (ekrany naturalne z zieleni,
ekrany akustyczne),

e) w ramach wymagań wynikających z potrzeL
kształtowania przestrzeni puLlicznych: pasów
zieleni izolacyjnej, oLiektów małej architektu-
ry oraz urządzeń technicznych,

3) zakazuje się na oLszarze stre y „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej lokalizacji wiat przy-
stankowych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-
wy systemów komunikacji ustala się:
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgrani-

czających – 30 m (dopuszczalne miejscowe
zmniejszenie linii rozgraniczających za zgodą i na
warunkach zarządcy drogi),

2) skrzyżowania drogi głównej z drogą lokalną oraz
z drogami dojazdowymi na warunkach określo-
nych przez zarządcę drogi wyższej kategorii,

3) krzyżowania drogi z sieciami in rastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez zarząd-
ców sieci i zarządcę drogi,

4) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu
symLolem KDG oLowiązują ograniczenia wyni-
kające z położenia w stre ie „A” ścisłej ochrony
konserwatorskiej, o której mowa w § 7 ust. 4,
oraz stre ie „E” ochrony ekspozycji, o której
mowa § 7 ust. 7,

5) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu
symLolem KDG oLowiązują ograniczenia wyni-
kające z położenia w stre ie „B” ochrony kon-
serwatorskiej, o której mowa w § 7 ust. 5.

§ 50

Teren drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczo-
ny na rysunku planu symLolem KDGP.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi dro-
ga główna ruchu przyspieszonego klasy GP
(projektowana oLwodnica miejscowości Ciesz-
ków i Zduny),

2) dopuszcza się lokalizację:
a) towarzyszących oLiektów pomocniczych,
L) chodników i ścieżek rowerowych luL ścieżek

pieszo-rowerowych,
c) równoległych dróg do oLsługi terenów zain-

westowanych i rolnych,
d) środków ochrony czynnej zmniejszającej

uciążliwość drogi (ekrany naturalne z zieleni,
ekrany akustyczne),

e) w ramach wymagań wynikających z potrzeL
kształtowania przestrzeni puLlicznych: pasów
zieleni izolacyjnej, oLiektów małej architektu-
ry oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-
wy systemów komunikacji ustala się:
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgrani-

czających – 40 m (dopuszczalne poszerzenie linii
rozgraniczających, szczególnie przy skrzyżowa-
niach z drogami: zLiorczą, lokalną oraz dojazdo-
wymi),

2) skrzyżowania drogi głównej ruchu przyspieszo-
nego z drogą zLiorczą, z drogą lokalną oraz z
drogami dojazdowymi na warunkach określo-
nych przez zarządcę drogi wyższej kategorii,

3) krzyżowania drogi z sieciami in rastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez zarząd-
ców sieci i zarządcę drogi,

4) wyklucza się zjazdy i wyjazdy Lezpośrednio z te-
renów przyległych do terenu drogi głównej ruchu
przyspieszonego.

§ 51

Tereny dróg zLiorczych, oznaczone na rysunku planu
symLolami 1 KDZ – 4 KDZ.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
drogi zLiorcze klasy Z (istniejące drogi powiato-
we nr 1427 D, 1421 D),

2) dopuszcza się lokalizację:
a) towarzyszących oLiektów pomocniczych,
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L) chodników i ścieżek rowerowych luL ścieżek
pieszo-rowerowych,

c) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej za
zgodą zarządcy drogi, w tym również związa-
nych z odprowadzaniem i podczyszczaniem wód
opadowych odprowadzanych z jezdni,

d) w ramach wymagań wynikających z potrzeL
kształtowania przestrzeni puLlicznych: pasów
zieleni izolacyjnej, oLiektów małej architektury
oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-
wy systemów komunikacji ustala się:
1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgrani-

czających – 20 m (dopuszczalne miejscowe
zmniejszenie linii rozgraniczających do 10 m za
zgodą i na warunkach zarządcy drogi),

2) skrzyżowanie dróg zLiorczych z drogami: lokal-
ną, dojazdowymi oraz ciągami pieszo-jezdnymi,
na warunkach określonych przez zarządców
dróg,

3) krzyżowania dróg z sieciami in rastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez zarząd-
ców sieci i zarządców dróg,

4) dla części terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symLolami 2 KDZ, 3 KDZ, 4 KDZ oLowiązują
ograniczenia wynikające z położenia w stre ie
„A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, o której
mowa w § 7 ust. 4 oraz stre ie „E” ochrony
ekspozycji (część terenu 4 KDZ), o której mowa
§ 7 ust. 7,

6) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu
symLolem 4 KDZ oLowiązują ograniczenia wyni-
kające z położenia w stre ie „B” ochrony kon-
serwatorskiej, o której mowa w § 7 ust. 5.

§ 52

Tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu
symLolami 1 KDL (droga powiatowa nr 1412 D), 2
KDL.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
drogi lokalne klasy L,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) chodników i ścieżek rowerowych,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej,
c) w ramach wymagań wynikających z potrzeL

kształtowania przestrzeni puLlicznych: pasów
zieleni izolacyjnej, oLiektów małej architektu-
ry oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-
wy systemów komunikacji ustala się:
1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgrani-

czających – 15 m w przekroju drogowym, 12 m
w przekroju ulicznym (dopuszczalne miejscowe
zmniejszenie linii rozgraniczających zgodnie z lo-
kalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku pla-
nu),

2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ru-
chu – 6 m,

3) skrzyżowanie drogi lokalnej z drogami dojazdo-
wymi na warunkach określonych przez zarząd-
ców dróg,

4) krzyżowania drogi z sieciami in rastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez zarząd-
ców sieci.

§ 53

Tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku pla-
nu symLolami 1 KDD – 20 KDD, 22 KDD – 43 KDD.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
drogi dojazdowe,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) chodników i ścieżek rowerowych,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej,
c) w ramach wymagań wynikających z potrzeL

kształtowania przestrzeni puLlicznych: pasów
zieleni izolacyjnej, oLiektów małej architektu-
ry oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-
wy systemów komunikacji ustala się:
1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgranicza-

jących – 10 m (dopuszczalne miejscowe zmniej-
szenie linii rozgraniczających zgodnie z lokalnymi
uwarunkowaniami jak na rysunku planu),

2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ru-
chu – 5 m,

3) skrzyżowania dróg dojazdowych z drogami:
główną, zLiorczymi, lokalnymi na warunkach
określonych przez zarządców dróg,

4) krzyżowania dróg z sieciami in rastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez zarząd-
ców sieci,

5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symLolami 11 KDD, 12 KDD, 18 KDD, 19 KDD,
20 KDD, 10 KDD (część) oLowiązują ogranicze-
nia wynikające z położenia w stre ie „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 7
ust. 4, oraz stre ie „E” ochrony ekspozycji 11
KDD, 12 KDD (część), o której mowa § 7 ust. 7,

6) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symLolami 30 KDD (część), 27 KDD (część), 25
KDD (część) oLowiązują ograniczenia wynikają-
ce z położenia w stre ie „B” ochrony konserwa-
torskiej, o której mowa w § 7 ust. 5.

§ 54

Teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu
symLolem 21 KDD.
1. Przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga

dojazdowa.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-

wy systemów komunikacji ustala się:
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgrani-

czających – 10 m (dopuszczalne miejscowe
zmniejszenie linii rozgraniczających zgodnie z lo-
kalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku pla-
nu),

2) oLowiązek zachowania znajdujących się w li-
niach rozgraniczających ulicy drzew – zaLytko-
wa aleja lipowa,

3) w sąsiedztwie zaLytkowej alei lipowej wprowa-
dza się nakaz pozostawienia pasa nawierzchni
nieutwardzonej,

4) krzyżowania drogi z sieciami in rastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez zarząd-
ców sieci.

§ 55

Tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku
planu symLolami 1 KDW – 10 KDW.
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1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się :
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią

drogi dojazdowe wewnętrzne,
2) dopuszcza się lokalizację:

a) chodników,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej,
c) w ramach wymagań wynikających z potrzeL

kształtowania przestrzeni puLlicznych: pasów
zieleni izolacyjnej, oLiektów małej architektu-
ry oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-
wy systemów komunikacji ustala się:
1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgrani-

czających – 8 m (dopuszczalne zmniejszenie linii
rozgraniczających zgodnie z lokalnymi uwarun-
kowaniami jak na rysunku planu),

2) skrzyżowania dróg dojazdowych wewnętrznych
z pozostałymi drogami na warunkach określo-
nych przez zarządców dróg,

3) krzyżowania dróg z sieciami in rastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez zarząd-
ców sieci,

4) realizacja drogi wewnętrznej jest oLowiązująca
w przypadku dokonania podziału nieruchomości,
zgodnie z proponowanymi na rysunku planu li-
niami podziału wewnętrznego nieruchomości,

5) w przypadku dokonania innego podziału nieru-
chomości niż proponowany na rysunku planu –
zgodnego z zasadami podziału nieruchomości
ustalonymi w uchwale, dopuszcza się
a) zmianę przeLiegu drogi wewnętrznej o para-

metrach i warunkach ustalonych w ust. 2
pkt. 1 za zgodą zarządcy drogi,

L) odstąpienie od jej realizacji.

§ 56

Tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku
planu symLolami: 1 KDp – 9 KDp.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się :

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
ciągi pieszo-jezdne,

2) dopuszcza się lokalizację sieci in rastruktury
technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-
wy systemów komunikacji ustala się:
1) minimalna szerokość ciągu pieszo-jezdnego w li-

niach rozgraniczających – 5 m,
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

Lolem 4 KDp oLowiązują ograniczenia wynikają-
ce z położenia w stre ie „A” ścisłej ochrony kon-
serwatorskiej, o której mowa w § 7 ust. 4.

§ 57

Tereny dróg transportu rolnego oznaczone na rysunku
planu symLolami 1 KDR – 7 KDR.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią

drogi transportu rolnego,
2) dopuszcza się lokalizację sieci in rastruktury tech-

nicznej.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-

wy systemów komunikacji ustala się minimalną
szerokość dróg transportu rolnego w liniach rozgra-
niczających – 4 m.

§ 58

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

Lolami: 1 RM – 4 RM, 1 MN – 49 MN, 1 MW – 3
MW, 1 ML,MN – 6 ML,MN, 1 U, 3 U, 4 U, 5 U, 7
U, 8 U, 10 U, 11 U, 12 U, 15 U – 23 U, 1 MNU –
13 MNU, 1 U,MN – 9 U,MN, 1 PU – 11 PU, 1 KS,
2 KS, 1 UT – 3 UT w wysokości 30w,

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
Lolami: US, 14 U, 2 U, 13 U, 6 U, 9 U, 1 ZP – 7
ZP, 1 W – 3 W, K, 1 E – 14 E, C, 1 R – 35 R, 1 ZL
– 17 ZL, 1 R/ZL – 4 R/ZL, 1 WS – 16 WS, KSp,
KDGP, KDG, 1 KDZ – 4 KDZ, 1 KDL, 2 KDL, 1
KDD – 43 KDD, 1 KDW – 10 KDW, 1 KDp – 9
KDp, 1 KDR – 7 KDR, w wysokości 0,1 w.

R o z d z i a ł   IV

Przepisi ko cowe

§ 59

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Cieszków.

§ 60

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

§ 61

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej
gminy Cieszków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY
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Zamącznik nr 1 do uchwami Radi Gmini
Cieszkdw nr XI/59/2007 z dnia 28 grudnia
2007 r. (poz. 376g
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Zamącznik nr 2 do uchwami Radi Gmini
Cieszkdw nr XI/59/2007 z dnia 28 grudnia
2007 r. (poz. 376g

ROZSTRZYGNIICIE

o sposobie realizacji, zapisanich w „Miejscowim planie zagospodarowania przestrzennego
wsi Cieszkdw, gmina Cieszkdw” inwesticji z zakresu infrastrukturi technicznej,

ktdre należą do zada  wmasnich gmini, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznich

§ 1

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, ustala się s inansowanie inwestycji
z zakresu in rastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, w kwocie około
15 027 153.00 zł.

§ 2

1. Ustala się, że źródłem  inansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, Lędą:
1) środki własne gminy,
2) środki pozyskane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego,
3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4) kredyt Lankowy.

Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł  inansowania niewymienionych w ust. 1,
w tym również  inansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3

Wykonanie  inansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Cieszków.

Zamącznik nr 3 do uchwami Radi Gmini
Cieszkdw nr XI/59/2007 z dnia 28 grudnia
2007 r. (poz. 376g

ROZSTRZYGNIICIE

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionich do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Cieszkdw, gmina Cieszkdw” podczas wimożenia do publicznego wglądu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami) Rada Gminy Cieszków roz-
strzyga o sposoLie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w sposóL następujący:
1. Wnosząci uwagę – Pan Feliks Olszewski, zam. ul. B. Chrobrego 4,  56-330 Cieszkdw.

Data wpmiwu uwagi – 14 lutego 2007 r.
Treść uwagi – Pan Olszewski nie zgadza się na przeznaczenie części działki w projekcie pla-
nu pod teren rolniczy. Wnosi o przeznaczenie całej działki pod zaLudowę mieszkaniową jed-
norodzinną.
Oznaczenie nieruchomości, ktdrej doticzi uwaga – część działki nr 177/10, oLręL Ciesz-
ków, AM 2.
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, ktdrej doticzi uwaga – teren rolniczy oznaczony
na rysunku planu symLolem 21 R.
Rozstrzignięcie uwagi – nieuwzględniona.
Uzasadnienie
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cieszków”
zachodnia część działki nr 177/10 jest przeznaczona pod tereny użytków rolnych. Na tej
części działki występują użytki rolne o zróżnicowanych klasach Lonitacyjnych – Ł III (domi-
nująca), R IVL i RV. W związku z wymogiem zawartym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, że projekt planu musi Lyć zgodny ze „Stu-
dium”, uwaga nie może Lyć uwzględniona.

2. Wnosząci uwagę – Pani Kristina Antkowiak, zam. ul. Grunwaldzka 32, 56-330 Cieszkdw
Data wpmiwu uwagi – 27 marca 2007 r.
Treść uwagi – Pan Antkowiak wnosi o zmianę przeznaczenia w projekcie planu działki z
usługowej na działkę zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Oznaczenie nieruchomości, ktdrej doticzi uwaga – działka nr 467, oLręL Cieszków, AM2.
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Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, ktdrej doticzi uwaga – tereny zaLudowy usłu-
gowej, oznaczone na rysunku planu symLolem 5U.
Rozstrzignięcie uwagi – częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie
Działka nr 467 wchodzi w skład kompleksu terenu przeznaczonego zgodnie ze „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cieszków” pod zaLu-
dowę usługową. Podstawowe przeznaczenie terenu stanowią usługi komercyjne. Na terenie
5 U plan dopuszcza również lokalizację mieszkań towarzyszących stanowiących nie więcej
niż 30w powierzchni użytkowej oLiektu usługowego. W związku z tym istnieje możliwość
stworzenia stanowiska pracy, jak i zamieszkania, co częściowo uwzględnia zamierzenia wła-
ścicielki działki przedstawione w piśmie z dnia 27 marca 2007 roku.

377

UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKMW
NR XI/60/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Biadaszka, gmina Cieszkdw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Cieszków” uchwalonym przez Radę Gminy
Cieszków uchwałą nr XIII/83/2000 z dnia 9 marca 2000 r. oraz w nawiąza-
niu do uchwały Rady Gminy Cieszków nr XVIII/89/2004 z dnia 4 październi-
ka 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Cieszków i Biadaszka, gmina Ciesz-
ków, Rada Gminy Cieszków uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł   I

Przepisi ogdlne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Biadaszka, gmina Cieszków,
zwany dalej planem.

2. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść
niniejszej uchwały są następujące załączniki:
1) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do uchwały,
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposoLu

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su in rastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasad ich  inanso-
wania zgodnie z przepisami o  inansach puLlicz-
nych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposoLu
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu w czasie wyłożenia do puLlicznego wglądu,
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały Rady Gminy
Cieszków jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia do-

tyczące oLszaru określonego w § 1 niniejszej

uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć za-
łącznik gra iczny do niniejszej uchwały sporzą-
dzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) przepisach odręLnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy Lranżowe oraz ograniczenia w
dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych,

4) terenie – należy przez to rozumieć oLszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi ten oLszar od innych oLszarów oznaczony
symLolem przeznaczenia podstawowego,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
przeważać na danym terenie wyznaczonym na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż pod-
stawowe, które uzupełniają luL wzLogacają
przeznaczenie podstawowe,

7) nieprzekraczalnej linii zaLudowy – należy przez
to rozumieć linię, która nie może zostać przekro-
czona sytuowaniem elewacji Ludynków, przy
Ludowie nowych oLiektów oraz rozLudowie Lu-
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dynków istniejących – okapy i gzymsy nie mogą
wykraczać poza nieprzekraczalną linię zaLudowy
o więcej niż 0,5 m, Lalkony, galerie, werandy,
tarasy luL schody zewnętrzne o więcej niż 1 m,
a wykusze i ganki więcej niż 1,5 m i na długości
1/4 elewacji  rontowej,

8) nieprzekraczalnej linii zaLudowy – należy przez
to rozumieć linię ograniczającą oLszar, na któ-
rym dopuszcza się wznoszenie Ludynków oraz
określonych rodzajów Ludowli naziemnych nie-
Lędących liniami przesyłowymi i sieciami uzLro-
jenia podziemnego,

9) nieuciążliwych usługach lokalnych – należy
przez to rozumieć  unkcje usług komercyjnych
luL puLlicznych związane z oLsługą projektowa-
nej i istniejącej zaLudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz zagrodowej, których uciążliwość
mierzona zgodnie z przepisami odręLnymi nie
przekracza swym zasięgiem granic terenu, do
którego inwestor posiada tytuł prawny,

10) usługach komercyjnych – należy przez to rozu-
mieć  unkcje terenów i oLiektów realizowane
całkowicie luL z przewagą  unduszy niepuLlicz-
nych we wszelkich dziedzinach działalności go-
spodarczej,

11) usługach puLlicznych – należy przez to rozumieć
 unkcje terenów i oLiektów realizowane całko-
wicie luL z przewagą  unduszy puLlicznych we
wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospo-
łecznym, realizowanych w ramach działań wła-
snych przez samorząd lokalny oraz w ramach
zadań zleconych luL wprowadzonych w drodze
negocjacji przez administrację rządową,

12) urządzeniach towarzyszących – należy przez to
rozumieć oLiekty technicznego wyposażenia i in-
 rastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i
garażowe (trwale związane z gruntem) oraz inne
urządzenia pełniące służeLną rolę woLec prze-
znaczenia podstawowego.

2. Pojęcia niezde iniowane należy rozumieć zgodnie z
oLowiązującymi przepisami odręLnymi.

§ 3

W planie ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające

tereny o różnym przeznaczeniu luL różnych zasa-
dach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajoLrazu
kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zaLyt-
ków oraz dóLr kultury współczesnej,

5) wymagania wynikające z potrzeL kształtowania
przestrzeni puLlicznych,

6) parametry i wskaźniki kształtowania zaLudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zaLu-
dowy, gaLaryty oLiektów i wskaźniki intensyw-
ności zaLudowy,

7) granice i sposoLy zagospodarowania terenów luL
oLiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odręLnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na nieLezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości oLjętych planem miejscowym,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zaLudowy,

10) zasady modernizacji, rozLudowy i Ludowy syste-
mów komunikacji i in rastruktury technicznej,

11) sposóL i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów,

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

§ 4

1. Następujące oznaczenia gra iczne przedstawione
na rysunku planu są oLowiązującymi ustaleniami
planu:
1) granice oLszaru oLjętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu luL różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zaLudowy,
4) podstawowe przeznaczenie terenu ,
5) granice stre y „OW” ochrony zaLytków arche-

ologicznych,
6) stanowisko archeologiczne,
7) napowietrzna linia elektroenergetyczna o napię-

ciu 20 kV wraz z granicami w oLręLie których
oLowiązują ograniczenia, zgodnie z Polskimi
Normami oraz pozostałymi przepisami dotyczą-
cymi linii elektroenergetycznych.

2. Pozostałe oznaczenia gra iczne przedstawione na
rysunku planu, nieLędące oLowiązującymi ustale-
niami planu:
1) granica rolno-leśna,
2) proponowane granice działek Ludowlanych.

3. Oznaczenia wymienione w ust. 2 posiadają charak-
ter in ormacyjny.

R o z d z i a ł   II

Przepisi szczegdmowe dla obszaru objętego planem

§ 5

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tere-
ny o różnym przeznaczeniu luL różnych zasadach za-
gospodarowania .
Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie
terenów wyodręLnionych liniami rozgraniczającymi i
oznaczonymi odpowiednio symLolami na rysunku pla-
nu:
1) tereny zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

oraz zaLudowy zagrodowej, oznaczone symLolami
1 MN,RM, 2 MN,RM,

2) tereny zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone symLolami 1 MN – 5 MN,

3) teren zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
usługami, oznaczony symLolem MNU,

4) teren zaLudowy letniskowej oraz zaLudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symLo-
lami 1 ML,MN,

5) tereny zaLudowy usługowej, oznaczone symLo-
lami 1 U, 2 U,

6) teren oLiektów produkcyjnych, magazynów, skła-
dów, oLsługi rolnictwa oraz usług, oznaczony
symLolem PU,

7) tereny rolnicze, oznaczone symLolami 1 R – 4 R,
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8) tereny rolnicze do zalesienia, oznaczone symLo-
lami 1 R/ZL – 3 R/ZL,

9) tereny lasów, oznaczone symLolami 1 ZL – 7 ZL,
10) tereny wód śródlądowych, oznaczone symLolami

1 WS – 5 WS,
11) teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony

symLolem E,
12) teren drogi klasy „Z” zLiorcza, oznaczony sym-

Lolem KDZ,
13) tereny dróg klasy „D” - dojazdowe, oznaczone

symLolami 1 KDD –6 KDD,
14) tereny dróg transportu rolnego, oznaczone sym-

Lolami 1 KDR, 2 KDR,
15) teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony symLolem

KDp.

§ 6

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajoLrazu
kulturowego.
1. W zakresie ochrony środowiska przyrody i krajoLra-

zu kulturowego oLowiązują następujące ustalenia:
1) na terenach zaLudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonej na rysunku planu symLolami
1 MN – 5 MN, zaLudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i zaLudowy zagrodowej, oznaczonej na
rysunku planu symLolami 1 MN,RM, 2 MN,RM,
zaLudowy letniskowej i zaLudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu
symLolami ML,MN, zaLudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami, oznaczonej na rysun-
ku planu symLolem MNU wprowadza się zakaz
lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko wymagających spo-
rządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
za wyjątkiem przedsięwzięć dotyczących sieci i
urządzeń in rastruktury technicznej oraz dróg,

2) uciążliwość prowadzonej działalności gospodar-
czej w zakresie emisji wiLracji, hałasu, zanie-
czyszczenia powietrza, suLstancji zapachowych,
nie jonizującego promieniowania elektromagne-
tycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie
może powodować przekroczenia oLowiązują-
cych standardów środowiskowych określonych
przepisami odręLnymi oraz wywoływać koniecz-
ność ustanowienia oLszaru ograniczonego użyt-
kowania,

3) uciążliwość prowadzonej działalności gospodar-
czej nie może przekroczyć wartości dopuszczal-
nych na granicy własnego terenu, do którego
inwestor posiada tytuł prawny,

4) na całym oLszarze oLowiązuje zakaz odprowa-
dzania nieoczyszczonych ścieków do wód: po-
wierzchniowych, podziemnych i gruntów,

5) w celu ochrony oLszaru zlewni rzeki Orli naka-
zuje się podjęcie działań mających za zadanie
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora RZGW we
Wrocławiu z dnia 26.04.2004 r. (Dz. U. Woje-
wództwa Wielkopolskiego nr 61, poz. 1381 z
dnia 05.05.2004 r.),

6) nakazuje się wprowadzenie oLudowy Liologicz-
nej cieków i rowów melioracyjnych chroniącej je
przed zanieczyszczeniem,

7) nakazuje się utrzymanie we właściwym stanie i
konserwowanie istniejących drzew oraz wyko-

nanie nowych nasadzeń drzew, zgodnie z ist-
niejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,

8) wprowadza się oLowiązek usuwania odpadów:
a) komunalnych w ramach gminnego systemu

gromadzenia i usuwania nieczystości,
L) innych zgodnie z oLowiązującymi przepisami

w tym zakresie,
9) dla oLiektów w których Lędą przechowywane

suLstancje toksyczne, w tym ropopochodne
oraz suLstancje promieniotwórcze należy wyko-
nać zaLezpieczenia eliminujące przenikanie ich
do wód powierzchniowych, podziemnych i grun-
tu wraz z urządzeniami monitorującymi,

10) masy ziemne usuwane luL przemieszczone pod-
czas realizacji inwestycji na oLszarze oLjętym
planem należy wykorzystać na miejscu przy re-
kultywacji terenu luL w sposóL wyznaczony
przez Wójta Gminy Cieszków,

11) wprowadza się oLowiązek zachowania pozio-
mów hałasu w środowisku określonych w prze-
pisach odręLnych, dla następujących terenów
oznaczonych na rysunku planu symLolami :
a) 1 MN – 5 MN, 1 MN,RM, 2 MN,RM – jak dla

terenów zaLudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,

L) MNU – jak dla zaLudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami rzemieślniczymi,

c) ML,MN – jak dla terenów rekreacyjno-wypo-
czynkowych poza miastem.

12) wprowadza się oLowiązek zachowania pozio-
mów hałasu w środowisku, określonych w prze-
pisach odręLnych, dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symLolem PU na granicy z tere-
nami chronionymi akustycznie,

13) oLszar oLjęty planem znajduje się w zasięgu
czwartorzędowego Głównego ZLiornika Wód
Podziemnych – GZWP 309  „SuLzLiornik mię-
dzymorenowy Smoszew” i w związku z tym
wszelkie przedsięwzięcia na oLszarze oLjętym
planem powinny spełniać wymagania przepisów
szczególnych z zakresu ochrony środowiska, w
tym szczególnie z zakresu gospodarki wodnej i
ściekowej,

14) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych
szczątków roślin luL zwierząt należy niezwłocz-
nie powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego.

§ 7

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zaLytków
oraz dóLr kultury współczesnej.
1. Wyznacza się stre ę „OW” ochrony zaLytków ar-

cheologicznych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu, w granicach której ustala się następujące
wymogi:
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w oLręLie

stre y związane z pracami ziemnymi należy
uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
Lytków co do konieczności ich prowadzenia pod
nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem
konserwatorskim,

2) pozwolenie konserwatorskie, o którym mowa w
pkt. 1, należy uzyskać przed wydaniem pozwo-
lenia na Ludowę oraz przed uzyskaniem przez
inwestora zaświadczenia potwierdzającego ak-
ceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania ro-
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Lót Ludowlanych, niewymagających pozwolenia
na Ludowę,

3) prowadzenie nadzoru architektonicznego i ra-
towniczych Ladań archeologicznych przez
uprawnionego archeologa odLywa się na koszt
inwestora.

2. Wyznacza się stanowisko archeologiczne zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu :
OLszar AZP 69 – 32.
– nr 4/18 – ślad osadnictwa kultury przeworskiej,

z okresu wpływów rzymskich.
3. W oLręLie chronionego stanowiska archeologiczne-

go oraz w jego Lezpośrednim sąsiedztwie ustala się
następujące wymogi:
1) przed uzyskaniem pozwolenia na Ludowę oraz

przed uzyskaniem przez inwestora zaświadcze-
nia potwierdzającego akceptację zgłoszenia ro-
Lót Ludowlanych niewymagających pozwolenia
na Ludowę należy uzyskać pozwolenia Woje-
wódzkiego Konserwatora ZaLytków na prze-
prowadzenie prac ziemnych,

2) ewentualne prace ziemne muszą Lyć poprzedzo-
ne ratowniczymi Ladaniami archeologicznymi
i wykopaliskowymi oraz prowadzone przez
uprawnionego archeologa, na koszt inwestora.

4. Z uwagi na możliwość wystąpienia zaLytków
i oLiektów archeologicznych poza stre ą „OW”
i udokumentowanymi stanowiskami archeologicz-
nymi oLowiązują następujące ustalenia:
1) inwestor zoLowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora ZaLytków o terminie rozpoczęcia i
zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem,

2) w przypadku odkrycia zaLytków i oLiektów ar-
cheologicznych wymagane jest podjęcie ratow-
niczych Ladań wykopaliskowych za pozwole-
niem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora ZaLytków luL przez uprawnionego arche-
ologa, na koszt inwestora.

§ 8

Wymagania wynikające z potrzeL kształtowania prze-
strzeni puLlicznych.
1. Na oLszarze oLjętym planem ustala się następujące

oLszary przestrzeni puLlicznych:
1) teren drogi zLiorczej, oznaczony na rysunku pla-

nu symLolem KDZ,
2) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku

planu symLolami: 1 KDD – 6 KDD.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania prze-

strzeni puLlicznych, o których mowa w ust. 1 – lo-
kalizację wszelkich oLiektów nieLędących technicz-
nymi elementami wyposażenia pasa drogowego
w szczególności pasów zieleni izolacyjnej, oLiektów
małej architektury, elementów reklamowych i in-
 ormacyjnych oraz urządzeń technicznych należy
uzgadniać z zarządcami dróg.

§ 9

Granice i sposoLy zagospodarowania terenów luL
oLiektów podlegających ochronie ustalonych na pod-
stawie odręLnych przepisów.
1. Na oLszarze oLjętym planem wyznacza się nastę-

pujące tereny luL oLiekty podlegające ochronie:

1) oLszar położony w zasięgu stre y „OW” ochrony
zaLytków archeologicznych,

2) stanowisko archeologiczne.
2. Granice i sposoLy zagospodarowania określono

odpowiednio:
1) w § 7 ust. 1 uchwały dla stre y „OW” ochrony

zaLytków archeologicznych,
2) w § 7 ust. 2 i 3 uchwały dla stanowiska arche-

ologicznego.
3. Na oLszarze oLjętym planem nie znajdują się tere-

ny: górnicze, narażone na nieLezpieczeństwo po-
wodzi oraz zagrożone osunięciem się mas ziem-
nych.

§ 10

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zaLudo-
wy.
1. Na oLszarze oLjętym planem ustala się szczególne

warunki zagospodarowania terenów oraz ograni-
czenia w ich użytkowaniu dotyczące ochrony i
kształtowania ładu przestrzennego, o którym mowa
w § 7 ust. 1, na oLszarach położonych w oLręLie
stre y konserwatorskiej „OW” ochrony zaLytków
archeologicznych oraz systemów in rastruktury
technicznej, o których mowa w § 11 ust. 7 pkt. 5.

2. Na oLszarze oLjętym planem wyznacza się tereny
oLjęte zakazem zaLudowy oznaczone na rysunku
planu symLolami 1 R – 4 R, 1 ZL – 7 ZL, 1 R/ZL –
3 R/ZL (nie dotyczy oLiektów kuLaturowych i urzą-
dzeń związanych z gospodarką leśną).

§ 11

Zasady modernizacji, rozLudowy i Ludowy systemów
komunikacji i in rastruktury technicznej.
1. Dla potrzeL oLsługi komunikacyjnej oLszaru oLję-

tego planem wyznacza się przeLiegi dróg: zLior-
czej oznaczonej na rysunku planu symLolem KDZ,
dojazdowych oznaczonych na rysunku planu
symLolami: 1 KDD – 6 KDD, ciągu pieszo–jezd-
nego oznaczonego symLolem KDp oraz dróg
transportu rolnego oznaczonych na rysunku planu
symLolami 1 KDR, 2 KDR.

2. Ustala się oLowiązek zapewnienia poszczególnym
terenom właściwej ilości stanowisk postojowych,
w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej
niż:
1) 1 miejsce na mieszkanie luL pokój hotelowy,
2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25

m2 powierzchni użytkowej  unkcji usługowej
zlokalizowanej na terenie zaLudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i zaLudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami, lecz nie mniej
niż 2 miejsca postojowe,

3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30
m2 powierzchni zaLudowy usługowej i produk-
cyjno-usługowej,

4) 1 miejsce dla pojazdu osoLy niepełnosprawnej
na każde 12 miejsc parkingowych,

5) w przypadku realizacji więcej niż jednego ro-
dzaju zaLudowy w ramach własności, ilość
stanowisk postojowych określonych w ust. 2
pkt. 1–4 podlega zsumowaniu.

3. Ustala się następujące ogólne zasady oLsługi w
zakresie in rastruktury technicznej:
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1) linie rozgraniczające dróg: zLiorczej (KDZ), do-
jazdowych (KDD), ciągu pieszo-jezdnego (KDp)
oraz dróg transportu rolnego (KDR) wyznaczo-
ne na rysunku planu są równocześnie liniami
rozgraniczającymi sieci uzLrojenia techniczne-
go,

2) dopuszcza się prowadzenie sieci in rastruktury
technicznej również pomiędzy liniami rozgrani-
czającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami
zaLudowy w przypadku Lraku możliwości zlo-
kalizowania tych sieci w oLręLie linii rozgrani-
czających dróg oraz przez tereny rolnicze,

3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń in-
 rastruktury technicznej jako towarzyszących
inwestycjom na terenach działek własnościo-
wych inwestorów,

4) należy zapewnić dostęp do urządzeń in ra-
struktury technicznej,

5) w uzasadnionych względami technicznymi sy-
tuacjach dopuszcza się lokalizację nadziem-
nych kuLaturowych urządzeń in rastruktury
technicznej jako oLiektów wLudowanych w
granicach terenów przeznaczonych na inne
 unkcje,

6) w przypadku zaistnienia kon liktu pomiędzy
oLiektami sieciowymi a projektowanym zain-
westowaniem terenu dopuszcza się przełożenie
luL kaLlowanie sieci, po uzgodnieniu z ich za-
rządcą.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę poprzez rozLudowę ist-

niejącej rozdzielczej sieci wodociągowej oLsłu-
gującej istniejącą i projektowaną zaLudowę,

2) wprowadza się oLowiązek wyposażenia sieci
wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe
dla zaLezpieczenia przeciwpożarowego oLiek-
tów Ludowlanych.

5. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania
ścieków ustala się:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych i Lyto-

wych, których dopuszczalny skład określają
przepisy odręLne do projektowanej rozdzielczej
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej
wsi Biadaszka na warunkach określonych przez
właściciela sieci,

2) odprowadzenie ścieków pochodzenia przemy-
słowego i technologicznego po uprzednim
oczyszczeniu na terenie własnym inwestora do
projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ciśnieniowej wsi Biadaszka na
warunkach określonych przez właściciela sieci,

3) Ludowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie
z zasadami podanymi w ust. 1 oraz przepom-
powni ścieków,

4) odprowadzenie ścieków odLywać się Lędzie do
gminnej oczyszczalni ścieków w Zdunach,

5) do czasu wyLudowania kanalizacji sanitarnej
wszelkie działania w zakresie gospodarki ście-
kowej muszą Lyć prowadzone zgodnie z prze-
pisami odręLnymi. dopuszcza się odprowadze-
nie ścieków Lytowych do szczelnych zLiorni-
ków Lezodpływowych na nieczystości ciekłe,
lokalizowanych na działkach zgodnie z oLowią-
zującymi przepisami szczególnymi.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych powierzch-

niowo w teren luL do istniejących rowów me-
lioracyjnych i cieków wodnych na warunkach
określonych przez ich właścicieli oraz na tere-
nach uzLrojonych do kanalizacji deszczowej,

2) Ludowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgod-
nie z zasadami podanymi w ust.1,

3) oLowiązek zneutralizowania suLstancji ropopo-
chodnych luL chemicznych, jeśli takie wystąpią
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej,

4) oLowiązek utwardzenia i skanalizowania tere-
nów, na których może dojść do zanieczyszcze-
nia ww. suLstancjami, o których mowa w pkt.
3,

5) nie należy odprowadzać wód opadowych z te-
renów zielonych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się :
1) zasilanie w energię elektryczną odLiorców z

istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej ka-
Llowej luL napowietrznej niskiego napięcia na
warunkach określonych przez zarządcę sieci,

2) dla potrzeL istniejącego i projektowanego za-
inwestowania (głównie zaLudowa mieszkanio-
wa i usługowa) wyznacza się teren pod stację
trans ormatorową oznaczony na rysunku planu
symLolem E oraz trasy linii elektroenergetycz-
nych średniego i niskiego napięcia zgodnie z
zasadami zawartymi w ust. 1,

3) dopuszcza się lokalizację stacji trans ormato-
rowych na terenach własnych inwestora, z za-
pewnieniem dostępu transportu i oLsługi tych
urządzeń,

4) pozostawia się przeLieg trasy istniejącej linii
elektroenergetycznej o napięciu 20 kV wraz z
granicami, w oLręLie których oLowiązują ogra-
niczenia zgodnie z Polskimi Normami oraz po-
zostałymi przepisami dotyczącymi linii elektro-
energetycznych,

5) zakazuje się lokalizowania oLiektów Ludowla-
nych na poLyt ludzi oraz trwałego zagospoda-
rowania terenu zielenią średnią i wysoką w oL-
ręLie granic, o których mowa w ust. 7 pkt. 4,

6) dopuszcza się przełożenie luL kaLlowanie sieci
elektroenergetycznych na warunkach uzgod-
nionych z zarządcą sieci.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:
1) zasilanie w gaz z planowanej rozdzielczej

sieci gazowej średniego ciśnienia – na wa-
runkach określonych przez operatora sieci,

2) Ludowę rozdzielczej sieci gazowej ułożonej
zgodnie z zasadami podanymi w ust. 1,

3) dopuszcza się wykorzystanie gazu do celów
grzewczych,

4) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza
się korzystanie ze zLiorników gazowych
stacjonarnych lokalizowanych w granicach
własności, zgodnie z przepisami odręLnymi.

9. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną
ustala się wykorzystanie do ogrzewania ekolo-
gicznych źródeł ciepła:
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1) paliwo płynne luL inne o niskiej zawartości
siarki, gazowe, elektryczne oraz niekonwen-
cjonalne źródła energii, przy zastosowaniu
urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i
niskim stopniu zanieczyszczeń,

2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych z
zastosowaniem technologii o wysokiej spraw-
ności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń
do atmos ery,

3) istniejące lokalne kotłownie na paliwo stałe
należy zastępować nowymi, wykorzystującymi
technologie grzewcze, o których mowa w pkt.
1.

10. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się :
1) zaopatrzenie w łącza tele oniczne z istniejącej i

projektowanej sieci rozdzielczej (napowietrznej
luL kaLlowej) - na warunkach określonych
przez operatorów sieci,

2) Ludowę sieci telekomunikacyjnych ułożonych
zgodnie z zasadami podanymi w ust.1,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźni-
kowych telekomunikacji, w tym konstrukcji
wieżowych i stacji Lazowych tele onii komór-
kowej, zgodnie z przepisami odręLnymi,

11. W zakresie usuwania odpadów ustala się:
1) usuwanie odpadów stałych komunalnych do

szczelnych pojemników – kontenerów i ich
późniejsze wywiezienie na gminne wysypisko
odpadów komunalnych na warunkach określo-
nych przez dysponenta wysypiska,

2) sposóL postępowania z odpadami (w tym in-
nymi) na zasadach określonych w przepisach o
odpadach,

3) wytwórcy odpadów zoLowiązani są do stoso-
wania technologii minimalizujących powstawa-
nie odpadów i ograniczających ich uciążliwość
dla środowiska.

12. W zakresie melioracji ustala się oLowiązek prze-
Ludowy systemu drenarskiego luL jego naprawy,
w przypadku gdy inwestycje realizowane Lędą na
gruntach zdrenowanych, po uzyskaniu stosow-
nych uzgodnień z właściwym organem do spraw
melioracji.

§ 12

SposoLy i terminy tymczasowego zagospodarowania
urządzenia i użytkowania terenów.
Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się do-
tychczasowe użytkowanie terenów.

R o z d z i a ł   III

Przepisi szczegdmowe dla wiznaczonich terendw
w liniach rozgraniczającich

§ 13

Tereny zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
zaLudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu
symLolami: 1 MN,RM, 2 MN,RM.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zaLudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz za-
Ludowa zagrodowa,

2) w zaLudowie mieszkaniowej jednorodzinnej do-
puszcza się lokalizację:

a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne
luL puLliczne) nieprzekraczających 30w po-
wierzchni całkowitej Ludynku mieszkalnego,
usługi mogą Lyć lokalizowane w adaptowa-
nych pomieszczeniach Ludynku mieszkalnego
luL gospodarczego, w pomieszczeniach do-
Ludowanych do Ludynków luL w oLiektach
wolno stojących,

L) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień,

c) urządzeń komunikacji i in rastruktury tech-
nicznej, pełniących służeLną rolę woLec prze-
znaczenia podstawowego, miejsc parkingo-
wych i garaży wolno stojących.

3) w zaLudowie zagrodowej dopuszcza się:
a) adaptację istniejących Ludynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zaLudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej niezwiązanej
z prowadzoną produkcją rolną oraz Ludowę
nowych Ludynków mieszkalnych,

L) lokalizację nieuciążliwych usług lokalnych
(komercyjne luL puLliczne) o powierzchni
nieprzekraczającej 100 m2, usługi mogą Lyć
lokalizowane w adaptowanych pomieszcze-
niach Ludynku mieszkalnego luL gospo-
darczego, w pomieszczeniach doLudowanych
do Ludynków luL w oLiektach wolno stoją-
cych,

c) lokalizację zieleni urządzonej, w tym zadrze-
wień i zakrzewień,

d) lokalizację urządzeń komunikacji i in rastruk-
tury technicznej, pełniących służeLną rolę
woLec przeznaczenia podstawowego, miejsc
parkingowych i garaży wolno stojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizację i rozLudowę istnie-

jących Ludynków (mieszkalne, gospodarcze oraz
hodowlane) zgodnie z oLowiązującymi przepi-
sami odręLnymi,

3) dopuszcza się sytuowanie ściany Ludynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od
granicy z sąsiednią działką Ludowlaną luL Lez-
pośrednio przy granicy w przypadku lokalizowa-
nia zaLudowy na oLu sąsiadujących ze soLą
działkach,

4) wysokość nowej zaLudowy mieszkaniowej i
usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji
nadziemnych, a zaLudowy gospodarczej 1 kon-
dygnacji,

5) wysokość nowej zaLudowy mieszkaniowej i
usługowej liczona od poziomu terenu przy najni-
żej położonym wejściu do Ludynku do górnej
krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć
10 m, a zaLudowy gospodarczej (Ludynki go-
spodarcze, garaże) nie może przekroczyć 8 m,

6) woLec Ludynków istniejących w momencie
uchwalenia planu i przekraczających liczLę kon-
dygnacji Lądź wysokość, określone w § 13 ust.
2 pkt. 4-5, w przypadku ich przeLudowy luL ad-
aptacji oLowiązuje dostosowanie tych Ludyn-
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ków do ustaleń planu luL zachowanie ich do-
tychczasowych parametrów,

7) dachy Ludynków mieszkalnych i usługowych
dwuspadowe luL wielospadowe, o symetrycznie
nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci
dachowych 350–500, pokryte dachówką cera-
miczną luL materiałami dachówkopodoLnymi,

8) dachy Ludynków gospodarczych dwuspadowe,
o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte
dachówką ceramiczną, materiałami dachówko-
podoLnymi oraz Llachą, dopuszcza się dachy
jednospadowe w przypadku doLudowy do in-
nych Ludynków luL lokalizowanych przy granicy
działki,

9) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami: 1 MN, RM, 2MN,RM oLowiązują
ograniczenia wynikające z położenia w oLręLie
stre y „OW” ochrony zaLytków archeologicz-
nych,

10) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach:
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi zLiorczej

luL zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak
na rysunku planu,

L) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdo-
wych, oznaczonych na rysunku planu sym-
Lolami: 2 KDD, 5 KDD oraz ciągu pieszo-
jezdnego, oznaczonego na rysunku planu
symLolem KDp luL zgodnie z lokalnymi uwa-
runkowaniami jak na rysunku planu,

c) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały, Ludynków mieszkalnych,
usługowych, gospodarczych i innych luL ich
części, niespełniających swym położeniem
ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii
zaLudowy dopuszcza się remont Ludynków,
a w przypadku przeLudowy, rozLudowy luL
odLudowy należy dostosować się do nieprze-
kraczalnych linii zaLudowy określonych w ni-
niejszym planie,

11) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 60w powierzchni działki,

12) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 40w powierzchni
działki,

13) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 11 ust. 2,

14) przy realizacji nowych ogrodzeń od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 160 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-

lania i podziału nieruchomości ustala się:
1) podział terenu na działki Ludowlane (dotyczy

działek projektowanych):
a) minimalna szerokość  rontu działki powinna

wynosić : 25 m dla zaLudowy zagrodowej, 20
m dla zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

wolno stojącej oraz 16 m dla zaLudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej Lliźniaczej,

L) minimalna powierzchnia działki zaLudowy za-
grodowej nie może Lyć mniejsza niż 1200
m2, zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stojącej 1000 m2, a zaLudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej Lliźniaczej 600 m2,

c) minimalna powierzchnia działki zaLudowy
usługowej nie może Lyć mniejsza niż 200 m2,

2) minimalne wielkości działek oraz szerokości
 rontu działek określone w ust. 3 pkt. 1 nie mają
zastosowania w odniesieniu do terenów, które
w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały:
a) są zainwestowane oLiektami kuLaturowymi,
L) posiadają podziały geodezyjne luL inne po-

działy wynikające z aktów notarialnych,
c) w przypadku gdy powierzchnia terenu podle-

gającego podziałowi uniemożliwia wydzielenie
działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt.
1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni
jednej z nowo wydzielonych działek maksymal-
nie o 20w minimalnej powierzchni określonej
w ust. 3 pkt. 1 (dotyczy skrajnych działek).

§ 14

Tereny zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symLolami: 1 MN –
5 MN:
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi
zaLudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) dopuszcza się lokalizację :
a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne

luL puLliczne) nieprzekraczającej 30w po-
wierzchni całkowitej Ludynku mieszkalnego,
usługi mogą Lyć lokalizowane w adaptowa-
nych pomieszczeniach Ludynku mieszkalnego
luL gospodarczego, w pomieszczeniach do-
Ludowanych do Ludynków luL w oLiektach
wolno stojących,

L) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień,

c) urządzeń komunikacji i in rastruktury tech-
nicznej, pełniących służeLną rolę woLec prze-
znaczenia podstawowego, miejsc parkingo-
wych i garaży wolnostojących, z wyklucze-
niem parkowania samochodów o nośności
powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizację i rozLudowę istnie-

jących Ludynków zgodnie z oLowiązującymi
przepisami odręLnymi,

3) dopuszcza się sytuowanie ściany Ludynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od
granicy z sąsiednią działką Ludowlaną luL Lez-
pośrednio przy granicy w przypadku lokalizowa-
nia zaLudowy na oLu sąsiadujących ze soLą
działkach,

4) wysokość nowej zaLudowy mieszkaniowej i
usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji
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nadziemnych, a zaLudowy gospodarczej 1 kon-
dygnacji,

5) wysokość nowej zaLudowy mieszkaniowej i
usługowej liczona od poziomu terenu przy najni-
żej położonym wejściu do Ludynku do górnej
krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć
10 m, a zaLudowy gospodarczej (Ludynki go-
spodarcze, garaże) nie może przekroczyć 8 m,

6) woLec Ludynków istniejących w momencie
uchwalenia planu i przekraczających liczLę kon-
dygnacji Lądź wysokość, określone w § 14 ust.
2 pkt. 4 i 5, w przypadku ich przeLudowy luL
adaptacji oLowiązuje dostosowanie tych Ludyn-
ków do ustaleń planu luL zachowanie ich do-
tychczasowych parametrów,

7) dachy Ludynków mieszkalnych i usługowych
dwuspadowe luL wielospadowe, o symetrycznie
nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci
dachowych 350–500, pokryte dachówką cera-
miczną luL materiałami dachówkopodoLnymi,

8) dachy Ludynków gospodarczych dwuspadowe,
o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte
dachówką ceramiczną, materiałami dachówko-
podoLnymi oraz Llachą dopuszcza się dachy
jednospadowe w przypadku doLudowy do in-
nych Ludynków luL lokalizowanych przy granicy
działki,

9) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach:
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi zLiorczej

luL zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak
na rysunku planu,

L) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdo-
wych, oznaczonych na rysunku planu sym-
Lolami: 1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 5
KDD luL zgodnie z lokalnymi uwarunkowa-
niami jak na rysunku planu,

c) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały, Ludynków mieszkalnych,
usługowych, gospodarczych i innych luL ich
części, niespełniających swym położeniem
ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii
zaLudowy dopuszcza się remont Ludynków,
a w przypadku przeLudowy, rozLudowy luL
odLudowy należy dostosować się do nieprze-
kraczalnych linii zaLudowy określonych w ni-
niejszym planie,

10) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 50w powierzchni działki,

11) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 50w powierzchni
działki,

12) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 11 ust. 2,

13) przy realizacji nowych ogrodzeń od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 160 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych,

14) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symLolami: 3 MN, 4 MN, 5 MN, oLowiązują
ograniczenia wynikające z położenia w oLręLie
stre y „OW” ochrony zaLytków archeologicz-
nych.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości ustala się:
1) podział terenu na działki Ludowlane (dotyczy

działek projektowanych) :
a) minimalna szerokość  rontu działki powinna

wynosić: 20 m dla zaLudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolno stojącej oraz 16 m dla
zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Lliź-
niaczej,

L) minimalna powierzchnia działki zaLudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
nie może Lyć mniejsza niż 1000 m2, a zaLu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej Lliźnia-
czej 600 m2,

c) minimalna powierzchnia działki zaLudowy
usługowej nie może Lyć mniejsza niż 200 m2,

2) minimalne wielkości działek oraz szerokości
 rontu działek określone w ust. 3 pkt. 1 nie mają
zastosowania w odniesieniu do terenów, które
w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały:
a) są zainwestowane oLiektami kuLaturowymi,
L) posiadają podziały geodezyjne luL inne po-

działy wynikające z aktów notarialnych,
3) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlega-

jącego podziałowi uniemożliwia wydzielenie
działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt.
1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jed-
nej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o
20 w minimalnej powierzchni określonej w ust.
3 pkt. 1 (dotyczy skrajnych działek).

§ 15

Teren zaLudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczone
na rysunku planu symLolem MNU.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi za-
Ludowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciąż-
liwymi usługami lokalnymi, usługi mogą Lyć lo-
kalizowane w adaptowanych pomieszczeniach
Ludynku mieszkalnego luL gospodarczego, w
pomieszczeniach doLudowanych do Ludynków
luL w oLiektach wolno stojących,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) urządzeń komunikacji i in rastruktury tech-

nicznej, pełniących służeLną rolę woLec prze-
znaczenia podstawowego, miejsc parkingo-
wych i garaży wolno stojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizację i rozLudowę istnie-

jących Ludynków zgodnie z oLowiązującymi
przepisami odręLnymi,

3) dopuszcza się sytuowanie ściany Ludynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od
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granicy z sąsiednią działką Ludowlaną luL Lez-
pośrednio przy granicy w przypadku lokalizowa-
nia zaLudowy na oLu sąsiadujących ze soLą
działkach,

4) wysokość nowej zaLudowy nie może przekro-
czyć dwóch kondygnacji nadziemnych, to jest :
parter i poddasze użytkowe,

5) wysokość Ludynku mieszkalnego i usługowego
liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi
kalenicy dachu nie może przekroczyć 10 m,

6) maksymalna wysokość Ludynków gospodar-
czych i garaży liczona od poziomu terenu przy
najniżej położonym wejściu do Ludynku do gór-
nej krawędzi kalenicy dachu nie może przekro-
czyć 8 m,

7) dachy Ludynków mieszkalnych i usługowych
dwuspadowe luL wielospadowe, o symetrycznie
nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci da-
chowych 350–500, pokryte dachówką ceramiczną
luL materiałami dachówkopodoLnymi, przy czym
dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych ele-
mentów wzLogacających  ormę dachu,

8) dachy Ludynków gospodarczych dwuspadowe,
pokryte dachówką ceramiczną, materiałami da-
chówkopodoLnymi oraz Llachą, dopuszcza się
dachy jednospadowe w przypadku doLudowy do
innych Ludynków luL lokalizowanych przy grani-
cy działki,

9) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symLo-
lem MNU oLowiązują ograniczenia wynikające ze
stre y „OW” ochrony zaLytków archeologicznych,

10) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w odległości 10
m od linii rozgraniczającej drogi zLiorczej oraz
lokalnymi uwarunkowaniami.

11) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 60w powierzchni działki,

12) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 40w powierzchni
działki,

13) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 11 ust. 2,

14) przy realizacji nowego ogrodzenia od  rontu
działki wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 160 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-

lania i podziału nieruchomości ustala się podział te-
renu na działki zaLudowy mieszkaniowo-usługowej
w oparciu o następujące zasady,
1) minimalna szerokość  rontu działki powinna wy-

nosić 25 m,
2) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić

1200 m2.

§ 16

Teren zaLudowy letniskowej oraz zaLudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu
symLolem ML,MN.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi za-

Ludowa letniskowa oraz zaLudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna,

2) dopuszcza się lokalizacje:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) urządzeń komunikacji i in rastruktury technicz-

nej, pełniących służeLną rolę woLec przeznacze-
nia podstawowego, miejsc parkingowych i gara-
ży wolnostojących, z wykluczeniem parkowania
samochodów o nośności powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) wysokość nowej zaLudowy letniskowej i miesz-

kaniowej nie może przekroczyć dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, to jest parter i poddasze
użytkowe,

3) wysokość nowej zaLudowy mieszkaniowej i let-
niskowej liczona od poziomu terenu do górnej
krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć
10 m,

4) dachy Ludynków mieszkalnych i letniskowych
dwuspadowe luL wielospadowe, o symetrycznie
nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci da-
chowych 300–500, pokryte dachówką ceramiczną
luL materiałami dachówkopodoLnymi, przy czym
dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych ele-
mentów wzLogacających  ormę dachów,

5) dopuszcza się lokalizację na każdej działce jed-
nego Ludynku mieszkalnego luL letniskowego
oraz jednego Ludynku gospodarczego luL garażu
jako Ludynków wolno stojących o  ormie prze-
strzennej nawiązującej do Ludynku mieszkalnego
luL letniskowego,

6) maksymalna wysokość Ludynków gospodar-
czych i garaży liczona od poziomu terenu przy
najniżej położonym wejściu do Ludynku do gór-
nej krawędzi kalenicy dachu nie może przekro-
czyć 8 m,

7) dachy Ludynków gospodarczych i garaży dwu-
spadowe, pokryte dachówką ceramiczną, mate-
riałami dachówkopodoLnymi oraz Llachą do-
puszcza się dachy jednospadowe w przypadku
doLudowy do innych Ludynków luL lokalizowa-
nych przy granicy działki,

8) nieprzekraczalne linie zaLudowy w odległości 6
m od linii rozgraniczającej dróg: dojazdowej (1
KDD), transportu rolnego (1 KDR) oraz 12 m od
granicy lasu (1 ZL),

9) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 30w powierzchni działki,

10) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 70w powierzchni
działki,

11) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 11 ust. 2,
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12) przy realizacji nowych ogrodzeń od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 160 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-

lania i podziału nieruchomości ustala się:
1) podział terenu na działki Ludowlane (dotyczy

działek projektowanych):
a) minimalna szerokość  rontu działki letnisko-

wej i zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stojącej powinna wynosić 20 m,

L) minimalna powierzchnia działki letniskowej
oraz zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
powinna wynosić 1200 m2,

2) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlega-
jącego podziałowi uniemożliwia wydzielenie
działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt.
1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jed-
nej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o
20w minimalnej powierzchni określonej w ust. 3
pkt. 1 (dotyczy skrajnych działek).

§ 17

Tereny zaLudowy usługowej oznaczone na rysunku
planu symLolami: 1 U, 2 U.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
usługi lokalne (komercyjne i puLliczne),

2) dopuszcza się lokalizacje:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) urządzeń komunikacji i in rastruktury tech-

nicznej, pełniących służeLną rolę woLec prze-
znaczenia podstawowego,

c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie
więcej 40 w powierzchni użytkowej oLiektu
usługowego,

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizację i rozLudowę istnie-

jącego Ludynku usługowego zgodnie z oLowią-
zującymi przepisami odręLnymi,

3)  orma przestrzenna rozLudowywanej części Lu-
dynku powinna Lyć dostosowana do  ormy
przestrzennej istniejącego Ludynku,

4) wysokość nowej zaLudowy usługowej nie może
przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych,

5) wysokość nowej zaLudowy usługowej liczona
od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy
dachu nie może przekroczyć 10 m,

6) dach nowego Ludynku usługowego dwuspado-
wy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt
nachylenia połaci dachowych 350–500, pokryty
dachówką ceramiczną luL materiałami dachów-
kopodoLnymi,

7) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach:

a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi zLiorczej,
oznaczonej na rysunku planu symLolem KDZ,

L) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej
oznaczonej na rysunku planu symLolem 1
KDD,

8) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 60w powierzchni działki,

9) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 40w powierzchni
działki,

10) oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników
stałych i przeLywających okresowo w ilości
określonej w § 11 ust. 2,

11) przy realizacji ogrodzenia od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:

a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości
160 cm,

L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów
ogrodzeniowych.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości ustala się podział te-
renu oznaczonego na rysunku planu symLolem 1 U
na działki zaLudowy usługowej w oparciu o nastę-
pujące zasady,
1) minimalna szerokość  rontu działki powinna wy-

nosić 30 m,
2) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić

1200 m2.

§ 18

Teren oLiektów produkcyjnych, składów, magazynów,
oLiektów oLsługi transportu samochodowego oraz
zaLudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu
symLolem PU.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią:
oLiekty produkcyjne, składy, magazyny, oLiekty
oLsługi transportu samochodowego oraz zaLu-
dowa usługowa,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,
L) urządzeń komunikacji i in rastruktury tech-

nicznej, pełniących służeLną rolę woLec prze-
znaczenia podstawowego, miejsc parkingo-
wych i garaży wolno stojących,

c) elementów reklamowych i in ormacyjnych
sytuowanych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) wymóg kształtowania zaLudowy w nawiązaniu

do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizacje i rozLudowę istnie-

jących Ludynków produkcyjno-usługowych,
3) wysokość oLiektów modernizowanych i no-

wych: produkcyjnych, produkcyjno-usługowych,
magazynowych dostosowana do wymogów
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techniczno-technologicznych, ale nie powinna
przekroczyć wysokości 12 m licząc od poziomu
terenu do kalenicy dachu,

4) maksymalna wysokość Ludynku usługowego (w
przypadku realizacji jako oddzielnego Ludynku)
nie powinna przekroczyć wysokości 10 m licząc
od poziomu terenu do kalenicy dachu,

5) dachy oLiektów: produkcyjnych, produkcyjno-
usługowych, magazynowych dostosowane do
wymogów techniczno-technologicznych,

6) dach Ludynku usługowego (w przypadku reali-
zacji jako oddzielnego Ludynku) dwuspadowy
luL wielospadowy, pokryty dachówką cera-
miczną, materiałami dachówkopodoLnymi,

7) nieprzekraczalne linie zaLudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w następujących
odległościach:
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi zLiorczej

oznaczonej na rysunku planu symLolem KDZ,
L) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej

oznaczonej na rysunku planu symLolem 1
KDD,

c) 3 m od cieku wodnego,
8) maksymalna powierzchnia zaLudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 80w powierzchni działki,

9) minimalna powierzchnia Liologicznie czynna nie
powinna Lyć mniejsza niż 20w powierzchni
działki,

10) przy realizacji nowych ogrodzeń od  rontu działki
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści maksymalnej wysokości 200cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych,
11 oLowiązek wydzielenia w oLręLie własności, w

ramach przeznaczenia terenu miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników stałych i
przeLywających okresowo w ilości określonej w
§ 11 ust 2.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości ustala się podział te-
renu na działki przemysłowe w oparciu o następu-
jące zasady:
1) minimalna szerokość działki 50 m,
2) minimalna powierzchnia działki 5000 m2.

§ 19

Tereny lasów, zadrzewień i zakrzewień oraz tereny
rolnicze do zalesienia oznaczone na rysunku planu
symLolami: 1 ZL - 7 ZL, 1 R/ZL – 3 R/ZL.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
lasy, zadrzewienia i zakrzewienia oraz dolesie-
nia,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej, o

ile nie zaistnieją możliwości trasowania luL
lokalizacji poza tymi terenami, zgodnie z
przepisami odręLnymi,

L) ciągów pieszo-rowerowych,
c) urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

3) zakazuje się lokalizacji oLiektów kuLaturowych
za wyjątkiem oLiektów i urządzeń związanych z

gospodarką leśną, lokalizowanych zgodnie z
przepisami odręLnymi.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz zagospodarowania terenu
ustala się :
1) oLowiązek zachowania i uporządkowania istnie-

jącej zieleni leśnej,
2) minimalna szerokość ciągu pieszo – rowerowego

3 m,
3) wysokość zaLudowy związanej z gospodarką le-

śną nie może przekroczyć 2 kondygnacji nad-
ziemnych,

4) wysokość zaLudowy liczona od poziomu terenu
do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może
przekroczyć 9 m.

§ 20

Tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symLola-
mi 1 R – 4 R.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
tereny rolnicze,

2) dopuszcza się lokalizację :
a) urządzeń i sieci in rastruktury technicznej

(napowietrzne i podziemne),
L) urządzeń telekomunikacyjnych – 1 stacji La-

zowej tele onii komórkowej, zgodnie z przepi-
sami odręLnymi,

c) zadrzewień i zakrzewień,
d) zalesień na gruntach rolnych pod warunkiem,

że grunt spełnia co najmniej jeden z niżej
wymienionych warunków:

– areał przeznaczony do zalesienia Lędzie zwar-
ty o minimalnej powierzchni 0,4 ha, a mak-
symalnej 30 ha oraz nie Lędzie utrudniał za-
gospodarowania terenów sąsiednich (w tym
również rolniczych),

– jest gruntem w którym gleLy klasy Lonitacyj-
ne V i VI stanowią nie mniej niż 80 w po-
wierzchni,

– jest gruntem okresowo zalewanym,
– jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych,

– jest gruntem położonym w stre ie źródlisko-
wej rzeki potoków, wzdłuż Lrzegów rzek oraz
zLiorników wodnych,

– jest gruntem po wyeksploatowanym piasku,
żwirze, tor ie luL glinie,

e) stawów hodowlanych,
 ) niezLędnych dróg do oLsługi terenów rolni-

czych,
g) urządzeń wodnych kształtujących stosunki

wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i
zLiorników wodnych,

h) ciągów pieszych i rowerowych (w tym rów-
nież szlaków turystycznych),

3) zakazuje się lokalizacji wszelkich oLiektów kuLa-
turowych.

2. W zakresie zasad i ochrony kształtowania ładu
przestrzennego, parametrów i wskaźników kształ-
towania zaLudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala się na terenie oznaczonym na rysunku planu
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symLolem 1 R ograniczenia wynikające z ochrony
stanowiska archeologicznego nr 4/18 arkusz AZP
69 – 32, o którym mowa w § 7 ust. 2.

§ 21

Tereny wód śródlądowych, oznaczone na rysunku
planu symLolami: 1 WS – 5 WS (cieki wodne, rowy
melioracyjne).
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią wo-
dy śródlądowe (cieki wodne, rowy melioracyjne).

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz zagospodarowania terenu
ustala się:
1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych

wraz z szatą roślinną w ich najLliższym sąsiedz-
twie oraz wód podziemnych,

2) dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych,
3) wprowadza się oLowiązek pozostawienia wol-

nego pasa terenu przy rowach melioracyjnych i
ciekach wodnych o szerokości minimum 3 m
celem zapewnienia dostępu do rowów i cieków
wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji (w
tym również urządzeń wodnych).

§ 22

Teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony na
rysunku planu symLolem E.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią
urządzenia elektroenergetyczne,

2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu

przestrzennego oraz urządzania terenów ustala się:
1) adaptację istniejącej stacji trans ormatorowej

oznaczonej na rysunku planu symLolem E z do-
puszczeniem możliwości jej modernizacji luL li-
kwidacji,

2) w przypadku realizacji oLiektu kuLaturowego
wysokość zaLudowy nie może przekroczyć 9 m
licząc od poziomu terenu do najwyższego punk-
tu stacji,

3) przy grodzeniu stacji trans ormatorowych
wprowadza się następujące zasady:
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysoko-

ści 150 cm,
L) zakaz stosowania Letonowych pre aLrykatów

ogrodzeniowych.

§ 23

Teren drogi zLiorczej, oznaczony na rysunku planu
symLolem KDZ.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi dro-
ga zLiorcza klasy Z (istniejąca droga powiatowa
nr 1427 D),

2) dopuszcza się lokalizację :
a) towarzyszących oLiektów pomocniczych,
L) chodników i ścieżek rowerowych luL ścieżek

pieszo-rowerowych,
c) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej

za zgodą zarządcy drogi, w tym również
związanych z odprowadzaniem i podczysz-

czaniem wód opadowych odprowadzanych
z jezdni,

d) w ramach wymagań wynikających z potrzeL
kształtowania przestrzeni puLlicznych: pasów
zieleni izolacyjnej, oLiektów małej architektu-
ry oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-
wy systemów komunikacji ustala się:
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgrani-

czających – 20 m (dopuszczalne miejscowe
zmniejszenie linii rozgraniczających do 10 m za
zgodą i na warunkach zarządcy drogi),

2) skrzyżowanie drogi zLiorczej z drogami dojaz-
dowymi na warunkach określonych przez za-
rządcę drogi zLiorczej,

3) krzyżowania drogi z sieciami in rastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez zarząd-
ców sieci i zarządcę drogi.

§ 24

Tereny dróg dojazdowych oznaczone na rysunku planu
symLolami 1 KDD – 6 KDD.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
drogi dojazdowe,

2) dopuszcza się lokalizację:
a) chodników i ścieżek rowerowych,
L) sieci i urządzeń in rastruktury technicznej,
c) w ramach wymagań wynikających z potrzeL

kształtowania przestrzeni puLlicznych: pasów
zieleni izolacyjnej, oLiektów małej architektu-
ry oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-
wy systemów komunikacji ustala się :
1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgranicza-

jących – 10 m (dopuszczalne miejscowe zmniej-
szenie linii rozgraniczających zgodnie z lokalnymi
uwarunkowaniami jak na rysunku planu),

2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ru-
chu – 5 m,

3) skrzyżowania dróg dojazdowych z drogą zLior-
czą na warunkach określonych przez zarządcę
drogi zLiorczej.

4) krzyżowania dróg z sieciami in rastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez zarząd-
ców sieci.

§ 25

Teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku
planu symLolem KDp.
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi ciąg
pieszo-jezdny,

2) dopuszcza się lokalizację sieci in rastruktury
technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-
wy systemów komunikacji ustala się minimalną
szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach rozgrani-
czających – 5 m.

§ 26

Tereny dróg transportu rolnego, oznaczone na rysunku
planu symLolami 1 KDR, 2 KDR.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
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1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią
drogi transportu rolnego,

2) dopuszcza się lokalizację sieci in rastruktury
technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozLudowy i Ludo-
wy systemów komunikacji ustala się minimalną
szerokość dróg transportu rolnego w liniach rozgra-
niczających – 4 m.

§ 27

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym :
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

Lolami: 1 MN,RM, 2 MN,RM, 1 MN – 5 MN, MNU,
ML,MN, 1 U, 2 U, PU, w wysokości 30w,

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
Lolami: 1 R – 4 R, 1 ZL – 7 ZL, 1R/ZL – 3 R/ZL, E,
1 WS – 5 WS, KDZ, 1 KDD – 6 KDD, KDp, 1 KDR,
2 KDR, w wysokości 0,1w.

R o z d z i a ł   IV

Przepisi ko cowe

§ 28

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Cieszków.

§ 29

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

§ 30

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej
Gminy Cieszków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY
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Zamącznik nr 1 do uchwami Radi Gmini
Cieszkdw nr XI/60/2007 z dnia 28 grudnia
2007 r. (poz. 377g
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Zamącznik nr 2 do uchwami Radi Gmini
Cieszkdw nr XI/60/2007 z dnia 28 grudnia
2007 r. (poz. 377g

ROZSTRZYGNIICIE

o sposobie realizacji, zapisanich w „Miejscowim planie zagospodarowania przestrzennego
wsi Biadaszka, gmina Cieszkdw” inwesticji z zakresu infrastrukturi technicznej,

ktdre należą do zada  wmasnich gmini oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznich

§ 1

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, ustala się s inansowanie inwestycji z
zakresu in rastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, w kwocie około
2758773.00 zł.

§ 2

1. Ustala się, że źródłem  inansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, Lędą:
1) środki własne gminy,
2) środki pozyskane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego,
3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej,
4) kredyt Lankowy.

Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł  inansowania niewymienionych w ust. 1,
w tym również  inansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3

Wykonanie  inansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Cieszków.

Zamącznik nr 3 do uchwami Radi Gmini
Cieszkdw nr XI/60/2007 z dnia 28 grudnia
2007 r. (poz. 377g

ROZSTRZYGNIICIE

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionich do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Biadaszka, gmina Cieszkdw” podczas wimożenia do publicznego wglądu

Ze względu na Lrak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do puLlicznego
wglądu Rada Gminy Cieszków nie przyjmuje rozstrzygnięć zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.,
poz. 717 ze zmianami).
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UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA
NR XVI/66/2007

z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie zmiani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gmini Osiecznica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 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 oraz z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880), uchwały nr XXXIX/213/2006 Rady
Gminy Osiecznica z dnia 10 lutego 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Osiecznica, uchwały nr XLIII/243/2006 Rady Gminy Osiecznica z dnia
30.06.2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/213/2006 z dnia
10 lutego 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica, uchwały
nr VII/37/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 2 marca 2007 r. zmieniającej
uchwałę nr XXXIX/213/2006 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 lutego 2006 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Osiecznica zmienionej uchwałą nr XLIII/243/2006
Rady Gminy Osiecznica z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIX/213/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. o przystąpieniu do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Osiecznica, oraz uchwały nr XIV/54/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia
30.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/213/2006 Rady Gminy
Osiecznica z dnia 10 lutego 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica
Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł   1

Przepisi ogdlne

§ 1

1. Przedmiotem uchwały są ustalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Osiecznica, przyjętego uchwałą nr
XII/61/2003 z dnia 21 października 2003 r.
i uchwałą nr XIII/73/2003 Rady Gminy Osiecznica
z dnia 1 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Województwa
Dolnośląskiego Nr 226, poz. 3265 i 3266 z dnia
9 grudnia 2003 r.) zwanego dalej zmianą planu
wraz z:
1) rysunkami zmiany planu, stanowiącymi załączni-

ki nr od 1 do 24 uchwały, wykonanymi na ma-
pie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,
1:1000 i 1:2000, wraz z wyrysem ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Osiecznica;

2) rozstrzygnięciem o sposoLie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany planu wniesionych w okresie
wyłożenia do puLlicznego wglądu – stanowią-
cym załącznik nr 25 do uchwały;

3) rozstrzygnięciem o sposoLie realizacji, zapisa-
nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu in-
 rastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych Gminy Osiecznica oraz zasadach ich
 inansowania – stanowiącym załącznik nr 26 do
uchwały.

2. Stwierdza się zgodność zmiany planu z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Osiecznica uchwalo-
nego uchwałą nr XLIII/242/2006 Rady Gminy
Osiecznica z dnia 30 czerwca 2006 r.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą

uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.)

3) zmianie planu – należy przez to rozumieć ustale-
nia i rysunki zmiany planu Lędące przedmiotem
niniejszej uchwały, określone w § 1 uchwały;
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4) planie – należy przez to rozumieć ustalenia i ry-
sunki planu przyjętego uchwałą nr XII/61/2003 i
XIII/73/2003 z dnia 21 października 2003 r.;

5) risunku zmiani planu – należy przez to rozumieć
rysunek określony w § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały;

6) obszarze – należy przez to rozumieć oLszar oLjęty
ustaleniami planu, w granicach przedstawionych
na rysunkach zmiany planu;

7) terenie – należy przez to rozumieć teren ograni-
czony na rysunkach zmiany planu liniami rozgrani-
czającymi i symLolem przeznaczenia i zagospoda-
rowania terenu;

8) przepisach szczegdlnich – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi;

9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje się za
dominujące na danym terenie;

10) przeznaczeniu uzupemniającim – należy przez to
rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które uzupeł-
niają luL wzLogacają przeznaczenie podstawowe
na danym terenie, a nie są z nim sprzeczne;

11) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć
granice pomiędzy terenami o różnym sposoLie
użytkowania, zagospodarowania luL różnym prze-
znaczeniu podstawowym i różnej  unkcji, ustalone
niniejszą zmianą planu;

12) powierzchni zabudowi – należy przez to rozumieć
wielkość powierzchni zaLudowy i nawierzchni
utwardzonych w stosunku do powierzchni działki;

13) utrzimaniu – należy przez to rozumieć zachowa-
nie dotychczasowego sposoLu użytkowania tere-
nu i jego  unkcji, z prawem do konserwacji, re-
montu;

14) ekologicznich nośnikach energii – należy przez to
rozumieć stosowanie jako źródeł ciepła energii
elektrycznej, gazu, oleju opałowego niskosiarko-
wego, energii odnawialnej oraz innych nośników
spalanych w urządzeniach o wysokim poziomie
czystości emisji;

15) froncie dziamki – należy przez to rozumieć część
działki, która przylega do drogi, z której odLywa
się główny wjazd luL wejście na działkę;

16) usmugach – należy przez to rozumieć zaLudowę
usługową i gospodarczą w tym projektowaną
związaną z droLną wytwórczością, rzemiosłem,
handlem, gastronomią oraz terenowe urządzenia
sportowe o uciążliwości nieprzekraczającej granic
działki;

17) nieprzekraczalnej linii zabudowi – należy przez to
rozumieć możliwość swoLodnego sytuowania Lu-
dynków (nadziemnych i podziemnych części kuLa-
turowych) lecz Lez prawa przekraczania tej linii za
wyjątkiem występów architektonicznych, takich
jak: schody, Lalkony i okap.

§ 3

Zmiana planu ustala:
1) podstawowe przeznaczenie terenów i zasady ich

zagospodarowania wyznaczone liniami rozgrani-
czającymi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajoLrazu
kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zaLyt-
ków oraz dóLr kultury współczesnej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zaLudowy i
zagospodarowania terenu z uwzględnieniem:
a) wielkości powierzchni zaLudowy,
L) gaLarytów i wysokości oLiektu,
c) geometrii dachu;

6) granice i sposoLy zagospodarowania terenów luL
oLiektów podlegających ochronie, ustalanych na
podstawie odręLnych przepisów;

7) zasady podziału nieruchomości z określeniem pa-
rametrów uzyskanych działek (tj. powierzchni,
geometrii i oLsługi komunikacyjnej);

8) warunki zagospodarowania terenów oraz ograni-
czenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zaLudowy;

9) zasady modernizacji, rozLudowy i Ludowy syste-
mów komunikacji i in rastruktury technicznej;

10) wymagania wynikające z potrzeL kształtowania
przestrzeni puLlicznych;

11) sposóL i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy;

13) granice i sposoLy zagospodarowania terenów
Lezpośredniego zagrożenia powodzią;

14) zasady zagospodarowania terenów podlegających
powierzchniowym ruchom masowym.

§ 4

1. Rysunki zmiany planu w skali 1:500, 1:1000 i
1:2000 (załączniki gra iczne od nr 1 do 24 uchwa-
ły) oLowiązują w zakresie:
1) granic oLszaru oLjętego ustaleniami zmiany planu;
2) przeLiegu linii rozgraniczających tereny o różnym

przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania przestrzennego, w tym linie rozgranicza-
jące dróg;

3) oLiektu wpisanego do rejestru zaLytków;
4) nieprzekraczalnych linii zaLudowy;
5) podstawowych  orm przeznaczenia i zagospoda-

rowania terenów;
6) linii rozgraniczających dróg i ich klasy ikacji;
7) zasięgu terenów zalewowych;
8) lokalizacji sieci i oLiektów in rastruktury tech-

nicznej.
2. Inne oznaczenia na rysunku planu posiadają charak-

ter in ormacyjny.
§ 5

Do czasu urządzenia i zagospodarowania terenów,
zgodnie z ustaleniami niniejszej zmiany planu, dotych-
czasowy sposóL wykorzystania terenu uznaje się za
zagospodarowanie tymczasowe.

R o z d z i a ł   2

Ustalenia ogdlne doticzące przeznaczenia terendw

§ 6

Ustala się następujące symLole określające w planie
podstawowe  ormy przeznaczenia i zagospodarowania
terenów oraz odpowiadające im symLole użyte w ni-
niejszej uchwale oraz na rysunku planu:
MN – tereny zaLudowy mieszkaniowej ekstensywnej
o przewadze zaLudowy jednorodzinnej,
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MW – tereny zaLudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
MNU – tereny zaLudowy mieszkaniowo-usługowej,
U – tereny zaLudowy usługowej,
UA – tereny usług administracji,
UO – tereny usług oświaty,
UK – tereny usług sakralnych,
US – tereny usług sportowych i rekreacyjnych,
PU – tereny zaLudowy produkcyjno-usługowej,
T – teren urządzeń i oLiektów telekomunikacyj-
nych,
W – teren urządzeń i oLiektów wodociągowych,
R – tereny produkcji rolniczej z zakazem zaLudo-
wy,
ZL – tereny lasów,
KDD – tereny dróg dojazdowych (puLlicznych),
KDW – tereny dróg wewnętrznych (niepuLlicznych).

R o z d z i a ł   3

Ustalenia doticzące zasad ochroni i ksztamtowania
madu przestrzennego

§ 7

W ramach kształtowania ładu przestrzennego zmiana
planu ustala:
1) nakaz porządkowania wyznaczonych terenów, do-

prowadzając do należytego stanu estetyki, czysto-
ści oraz należytego stanu technicznego i poziomu
użytkowego Ludynków na wydzielonym terenie;

2) w zakresie kolorystyki pokryć dachowych w no-
wych oLiektach Ludowlanych oraz w zakresie
zmiany pokryć dachowych istniejących oLiektów
Ludowlanych oLowiązuje zakaz stosowania kolo-
rów (pomarańczowego, żółtego,  ioletowego, jasno
zielonego, jasno nieLieskiego) w pokryciach da-
chowych, które prowadzą do nadmiernej ekspozycji
Ludynku w otaczającym krajoLrazie;

3) dla elewacji Ludynków stosowanie w pokrycia ma-
teriałów, takich jak: kamień naturalny, cegła, tynk i
drewno;

4) w zakresie kolorystyki elewacji oLowiązuje nawią-
zanie do istniejącej zaLudowy sąsiedniej, zakaz sto-
sowania kolorów, które prowadzą do nadmiernej
ekspozycji Ludynku w otaczającym krajoLrazie;

5) w stosunku do Ludynków gospodarczych i garażo-
wych oLowiązuje nakaz zharmonizowania Lryły,
kolorystyki i materiałów wykończeniowych z Lu-
dynkiem mieszkalnym;

6) lokalizację ogrodzeń  rontowych działek zgodnie z
liniami rozgraniczającymi dróg wyznaczonych planem;

7) ogrodzenia wykonane z elementów metalowych,
kamienia, oraz żywopłoty; zakaz stosowania ogro-
dzeń pełnych oraz ażurowych pre aLrykatów Leto-
nowych w części  rontowej działki i od przestrzeni
puLlicznych;

8) zakaz lokalizowania oLiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2.

R o z d z i a ł   4

Ustalenia doticzące zasad i warunkdw podziamu
nieruchomości

§ 8

Ustala się następujące ogólne zasady związane z po-
działem nieruchomości na odręLne działki Ludowlane:

1) nowe działki Ludowlane na terenach podlegających
podziałowi winny mieć powierzchnię i kształt
umożliwiający ich prawidłowe zagospodarowanie,
zapewnioną dostępność komunikacyjną do każdej
działki z drogi puLlicznej, możliwość sukcesywnego
wyposażania w in rastrukturę techniczną;

2) dopuszcza się podział działki, w wyniku którego
powstają mniejsze działki niż dopuszczane w usta-
leniach szczegółowych, jedynie w przypadku po-
większenia nieruchomości sąsiednich oraz pod in-
 rastrukturę techniczną, chyLa że ustalenia szcze-
gółowe niniejszej uchwały zawierają dodatkowe
ograniczenia;

3) ustala się szczegółowe zasady w zakresie podziału
nieruchomości na odręLne działki Ludowlane za-
warte w ustaleniach szczegółowych niniejszej
uchwały przypisanych danym terenom oznaczonym
odpowiednim symLolem;

4) sugerowane podziały na działki Ludowlane, poka-
zane na rysunku planu, pozwalają na inny niż suge-
rowany podział, pod warunkiem spełnienia wymogu
dostępności do drogi oraz zachowaniu minimalnej
wielkości działki, zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi niniejszej uchwały;

5) sugerowane podziały dla dróg wewnętrznych,
oznaczonych symLolem KDW, pokazanych na ry-
sunku planu, pozwalają na inny niż sugerowany po-
dział Lądź rezygnację z ich przeLiegu. Rezygnacja
możliwa jest w sytuacji, gdy działka należy do osóL
posiadających tytuł prawny do tej nieruchomości.

R o z d z i a ł   5

Ustalenia doticzące zasad ochroni dziedzictwa
kulturowego i zabitkdw oraz ddbr kulturi wspdmczesnej

§ 9

1. Na oLszarach oLjętych zmianą znajduje się 1 oLiekt
wpisany do rejestru zaLytków, jest to Willa, tzw.
pałacyk wdowy, nr rej. 662/A/05 z dnia
23.11.2005, dz. 106/452.

2. Dla oLiektu znajdującego się w rejestrze zaLytków
oLowiązuje uzgadnianie wszelkich inwestycji i re-
montów z Wojewódzkim Urzędem Ochrony ZaLyt-
ków.

3. Przy remontach oLiektów zaLytkowych ustala się
stosowanie tradycyjnych technik i materiałów Lu-
dowlanych (dachówka ceramiczna, kamień, drew-
no, stolarka drewniana), zachowania jednolitej  or-
my Lryły i elewacji Ludynków, zachowania dekora-
cji elewacji i wyposażenia zaLytku. ZaLrania się
stosowania okładzin z pcv na elewacjach, prowa-
dzenia przewodów wentylacyjno-spalinowych po
elewacjach.

4. W zakresie ochrony archeologicznej ustala się:
1) zachowanie i ochronę stanowisk archeologicz-

nych zgodnie z poniższym wykazem;

Lp. Miejscowość OLiekt Okres OLszar AZP

1 Przejęsław osada

epoka
Lrązu
kultura
łużycka

AZP74-13
stanowisko 11

2 Osiecznica osada
Epoka
kamienna

AZP74-12
Stanowisko 1/1
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2) wszelka działalność inwestycyjna na terenie sta-
nowiska archeologicznego polegająca na prowa-
dzeniu roLót ziemnych Lezwzględnie wymaga
opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem
Ochrony ZaLytków we Wrocławiu, Delegatura w
Jeleniej Górze;

3) roLoty ziemne w sąsiedztwie znanych stanowisk
archeologicznych oraz w oLręLie stre y A
ochrony konserwatorskiej należy prowadzić pod
nadzorem archeologicznym;

4) prace archeologiczne wymagają pozwolenia
udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony
ZaLytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej
Górze;

5) w przypadku odkrycia zaLytków archeologicz-
nych o  akcie należy zawiadomić Wojewódzki
Urząd Ochrony ZaLytków we Wrocławiu, Dele-
gatura w Jeleniej Górze.

R o z d z i a ł   6

Ustalenia doticzące zasad ochroni środowiska
przirodniczego

§ 10

1. W ramach ochrony środowiska ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko, dla których
sporządzenie raportu oddziaływania na środowi-
sko jest oLligatoryjne w rozumieniu przepisów
szczególnych;

2) tereny oznaczone na rysunku planu symLolami
MN, MW, MNU zalicza się do terenów „pod za-
Ludowę mieszkaniową”; tereny oznaczone sym-
Lolem UO zalicza się do terenów „związanych
ze stałym luL wielogodzinnym poLytem dzieci i
młodzieży” w rozumieniu przepisów szczegól-
nych; pozostałe tereny nie są zaliczane do tere-
nów chronionych akustycznie;

3) miejscowości: OłoLok, Przejęsław, Ławszowa,
południowo-zachodnia część miejscowości Pa-
rowa i północno-wschodnia część Kliczkowa
położone są w oLręLie Głównego ZLiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 315 „ZLiornik Chocia-
nów-Gozdnica”, a miejscowości: Tomisław,
Osieczów, Osiecznica, Kliczków, OłoLok, Paro-
wa w oLręLie GZWP nr 317 „Niecka Zewnątrz-
sudecka – Bolesławiec”, planowanych do oLję-
cia wysoką i najwyższą ochroną (OWO) i (ONO);

4) w terenach narażonych na Lezpośrednie zagro-
żenie powodzią oLowiązuje zakaz zaLudowy w
zasięgu pokazanym na rysunku planu;

5) tereny oLjęte zmianą planu znajdują się w pro-
jektowanym OLszarze Chronionego KrajoLrazu
„Bory Dolnośląskie” oraz w Parku KrajoLrazo-
wym „Dolina Kwisy”;

6) w Lezpośrednim sąsiedztwie lasów oLowiązuje
w odległości 12 m od ściany lasu zakaz zaLu-
dowy.

2. Z uwagi na oLjęcie terenów oLjętych planem do
projektowanego oLszaru Natura 2000 zaLrania się
podejmowania działań mogących w znaczący spo-
sóL pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w zna-
czący sposóL wpłynąć negatywnie na gatunki.

R o z d z i a ł   7

Ustalenia doticzące zasad modernizacji, rozbudowi
 i budowi sistemdw infrastrukturi technicznej

§ 11

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) dostawa wody dla poszczególnych odLiorców za

pośrednictwem indywidualnych przyłączy z sieci
gminnej, na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci;

2) lokalizacja nowych odcinków sieci wodociągo-
wej w liniach rozgraniczających dróg poza pa-
sami jezdni w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

3) przy realizacji nowych sieci wodociągowych na-
leży uwzględnić wymogi przeciwpożarowe,
zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:
1) odprowadzanie ścieków z posesji do sieci roz-

dzielczej następować Lędzie za pośrednictwem
indywidualnych przyłączy na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę sieci;

2) odprowadzanie ścieków z centralnych części
miejscowości kanałami grawitacyjnymi i tłocz-
nymi do oczyszczalni w miejscowości Osieczni-
ca po jej rozLudowie;

3) odprowadzanie ścieków z rejonów pery eryjnych
miejscowości do oczyszczalni przydomowych;

4) do czasu oLjęcia poszczególnych terenów siecią
kanalizacyjną, plan dopuszcza czasowo stoso-
wanie szczelnych zLiorników Lezodpływowych z
wywozem ścieków do punktu zlewnego, Lądź
stosowanie oczyszczalni przydomowych przy
odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych.

3. W zakresie odprowadzania wód gruntowych i po-
wierzchniowych ustala się:
1) odprowadzanie wód opadowych poprzez spływ

powierzchniowy i do cieków;
2) dla terenów warsztatów samochodowych, par-

kingów, miejsc narażonych na zanieczyszczenia
produktami ropopochodnymi itp. Odprowadzanie
ścieków do odLiornika w sposóL zorganizowany
po uprzednim mechanicznym oczyszczeniu;

3) zapewnienie odprowadzenia wód gruntowych i
powierzchniowych z przyległych gruntów do
rowów melioracyjnych szczegółowych R-F i R-F-
1 w oLręLie działek 123 i 128 w miejscowości
Parowa, oraz do rowu melioracyjnego R-E w oL-
ręLie działek 313/1 i 313/2.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) możliwość zaopatrzenia gminy w gaz ziemny do

celów gospodarczych i grzewczych poprzez
projektowane gazociągi średniego ciśnienia po
wyLudowaniu magistrali gazowej relacji Małomi-
ce – Swiętoszów – Osiecznica – ZeLrzydowa
luL ZeLrzydowa – Osiecznica – Świętoszów -
Małomice;

2) lokalizację nowych gazociągów w liniach rozgrani-
czających dróg, poza pasami jezdni, zgodnie z
przepisami szczególnymi, w uzgodnieniu z wła-
ściwym zakładem gazowniczym i zarządcą drogi;

3) dopuszcza się stosowanie gazu płynnego propan
– Lutan;

4) dopuszcza się w centralnych częściach miejscowo-
ści (w terenach produkcyjnych, usługowych poza



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 22 –  1878  – Poz. 378

zaLudową mieszkaniową) lokalizację zLiorników na
gaz ciekły i następnie rozprowadzanie gazu za po-
średnictwem sieci rozdzielczej do odLiorców.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,
ustala się:
1) zaopatrzenie terenów w energię elektryczną od

istniejących napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych za pośrednictwem stacji trans ormato-
rowych zlokalizowanych w Lezpośrednim oto-
czeniu oLszaru oLjętego planem i projektowa-
nych stacji trans ormatorowych;

2) ilość i lokalizacja stacji trans ormatorowych wy-
nikać Lędzie ze zgłoszenia zapotrzeLowania na
moc przez powstające oLiekty. Inne usytuowa-
nie i ilość stacji trans ormatorowych niż wska-
zane na rysunku planu, wynikające z narastają-
cego zapotrzeLowania mocy, nie Lędzie wyma-
gało zmiany niniejszej uchwały;

3) możliwość przeLudowy istniejących sieci elek-
troenergetycznych za zgodą administratora sieci;

4) dla projektowanych stacji trans ormatorowych
nie oLowiązują linie zaLudowy wyznaczone na
rysunku planu, dopuszcza się zLliżenie ścian tra-
 ostacji do granic działki Ludowlanej.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło w ogrzewaniu
Ludynków należy dążyć do stosowania alternatyw-
nych źródeł ciepła z zaleceniem stosowania ekolo-
gicznych nośników energii, w tym energii elek-
trycznej, gazu ziemnego przewodowego propanu-
Lutanu z indywidualnych zLiorników przydomo-
wych, oleju opałowego oraz innych nośników, w
tym odnawialnych źródeł ciepła (np. energii sło-
necznej), a przy spalaniu drewna i węgla do stoso-
wania urządzeń spełniających odpowiednie środo-
wiskowe normy jakościowe emisji.

7. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) zaopatrzenie w łącza tele oniczne z istniejących i

projektowanych linii w uzgodnieniu z operatora-
mi sieci;

2) rozLudowę sieci telekomunikacyjnej ww. opera-
torów w liniach rozgraniczających dróg na wa-
runkach określonych przez zarządcę drogi, z do-
puszczeniem przeLiegu napowietrznych linii tele-
 onicznych poza liniami rozgraniczającymi, przy
zapewnieniu służeLności gruntowej;

3) oLsługę aLonentów za pośrednictwem indywi-
dualnych podłączeń na warunkach określonych
przez operatorów sieci;

4) możliwość dostawienia na istniejących wieżach
tele onii komórkowej dodatkowych anten.

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) oLowiązek zLiórki komunalnych odpadów sta-

łych indywidualnie w miejscach wyznaczonych
w oLręLie każdej nieruchomości z sukcesywnym
wprowadzeniem ich segregacji;

2) wywóz odpadów w systemie zorganizowanym
przez gminę.

C z ę ś ć   2

Przepisi szczegdmowe

R o z d z i a ł   8

Ustalenia doticzące parametrdw i wskaźnikdw ksztam-
towania zabudowi oraz zagospodarowania terendw

§ 12

Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symLolami
od: 1MN do 23MN,(załączniki gra iczne 1, 2, 3, 6, 7, 9,
10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 24), ustala się następujące
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – zaLudowa mieszka-

niowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające – oLiekty usługowe

niezakłócające  unkcji mieszkaniowej oraz usługi
turystyki i rekreacji, agroturystyka;

3) utrzymanie istniejącej zaLudowy mieszkaniowej z
możliwością rozLudowy, przeLudowy, nadLudo-
wy, odLudowy istniejących oLiektów i lokalizacji
nowej zaLudowy;

4) dla lokalizacji nowych Ludynków mieszkalnych
oraz przeLudowy i nadLudowy oLowiązuje:
a) powierzchnia zaLudowy i nawierzchni utwar-

dzonych łącznie na działce do 60w,
L) maksymalna wysokość zaLudowy do kalenicy

10,0 m,
c) powierzchnia Liologicznie czynna minimum

40w powierzchni działki,
d) kąt pochylenia połaci dachowych od 30o do

45o,
e) dachy dwu- luL wielospadowe; wyklucza się

stosowanie dachów o mijających się podzia-
łach na wysokości kalenicy,

 ) pokrycie dachu dachówką luL materiałami da-
chówkopodoLnymi, a także innymi materiałami
izolacyjnymi, które nie spowodują oLniżenia
walorów  ormy architektonicznej danego
oLiektu,

g) elewacje w naturalnych kolorach materiałów;
zakaz stosowania okładzin winylowych (typu
siding);

5) w przypadku lokalizacji oLiektów usługowych,
oLowiązują:
a) dla oLiektów wolno stojących wysokość zaLu-

dowy 1 kondygnacja, nie wyżej niż 6,0 m,
powierzchnia zaLudowy do 50 m2,

L) dla pomieszczeń usługowych w Ludynkach
mieszkalnych powierzchnia użytkowa nieprzekra-
czająca 30w powierzchni całkowitej Ludynku,

c) uciążliwość prowadzenia działalności usługo-
wej nie może przekraczać granic działki,

d) oLowiązek dostosowania materiałów elewa-
cyjnych, rodzaju pokrycia dachu i ich kolorów
do zaLudowy mieszkaniowej;

6) możliwość realizacji pomieszczeń garażowych i
gospodarczych jako wLudowanych w Ludynek
mieszkalny luL integralnie z nim związanych oraz
Ludynków wolno stojących o powierzchni do 50
m2 pod warunkiem tworzenia z Ludynkiem miesz-
kalnym całości architektonicznej przy użyciu tych
samych materiałów, kątem pochylenia połaci da-
chowych 0o – 45o, dachach jedno- luL wielopoła-
ciowych, przy dachach płaskich wysokość zaLu-
dowy do 3,5 m (Ludynek parterowy), przy da-
chach spadzistych wysokość zaLudowy do 5,5 m
(Ludynek parterowy z poddaszem użytkowym),

7) realizacje nowej zaLudowy w oparciu o istniejące
podziały, a w przypadku podziału luL łączenia
oLowiązują następujące zasady:
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a) minimalna powierzchnia działki Ludowlanej dla
zaLudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wy-
nosi 800 m2,

L) minimalna szerokość  rontu działki wynosi
20,0 m;

8) przy realizacji zaLudowy oLowiązuje zachowanie
linii zaLudowy, określonej na rysunku planu;

9) utrzymuje się istniejącą oLsługę komunikacyjną, a
w przypadku jej Lraku ustala się oLowiązek wy-
konania podłączenia komunikacyjnego do drogi
puLlicznej luL wewnętrznej, dopuszcza się zjazd
na drogę wojewódzką Nr 350 z terenu 22MN, po
uzgodnieniu z zarządcą drogi;

10) oLowiązek zapewnienia 2 miejsc postojowych na
każdej z wydzielonych działek wliczając w to ga-
raż;

11) w terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
Lolami 3MN, 4MN, 5MN, 6MN (Zał. 2), oLowią-
zuje zakaz lokalizacji usług wolno stojących;

12) tereny oznaczone na rysunku planu symLolami
1MN i 2MN (Zał. 1), znajdują się w zasięgu histo-
rycznych granic parku w Kliczkowie, postulowa-
nego do oLjęcia ochroną konserwatorską, oraz w
terenie oznaczonym symLolem 2MN (Zał. 1),
znajduje się oLiekt  igurujący w rejestrze zaLyt-
ków; dla wymienionych oLiektów oLowiązuje
uzgadnianie wszelkich inwestycji z Wojewódzkim
Urzędem Ochrony ZaLytków;

13) w terenie oznaczonym na rysunku planu symLo-
lem 15MN (Zał. 16)znajduje się stanowisko ar-
cheologiczne, oLowiązują ustalenia zawarte w §
9, ust. 4;

14) w zakresie in rastruktury technicznej oLowiązuje:
a) podłączenie do istniejących systemów in ra-

struktury technicznej, w przypadku ich Lraku
oLowiązuje podłączenie po ich wykonaniu,

L) oLowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 7.

§ 13

Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symLola-
mi od: 1MNU do 17MNU (załączniki gra iczne 1, 4, 5,
8, 13, 14, 20, 21, 22), ustala się następujące zasady
kształtowania i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – zaLudowa mieszka-

niowa jednorodzinna i usługowa jako równorzędna
 unkcja;

2) przeznaczenie uzupełniające – oLiekty produkcyj-
ne niezakłócające  unkcji mieszkaniowej;

3) utrzymanie istniejącej zaLudowy mieszkaniowej i
usługowej z możliwością rozLudowy, przeLudo-
wy, nadLudowy, odLudowy istniejących oLiek-
tów;

4) dla lokalizacji nowych Ludynków mieszkalnych i
usługowych oraz przeLudowy i nadLudowy oLo-
wiązuje:
a) powierzchnia zaLudowy i nawierzchni utwar-

dzonych łącznie na działce do 70 w,
L) maksymalna wysokość zaLudowy do kalenicy

11,0 m,
c) powierzchnia Liologicznie czynna minimum

30w powierzchni działki,
d) kąt pochylenia połaci dachowych od 30o do 45o,
e) dachy dwu- luL wielospadowe; wyklucza się

stosowanie dachów o mijających się podzia-
łach na wysokości kalenicy,

 ) pokrycie dachu dachówką luL materiałami da-
chówkopodoLnymi, a także innymi materiałami
izolacyjnymi, które nie spowodują oLniżenia
walorów  ormy architektonicznej danego
oLiektu,

g) elewacje w naturalnych kolorach materiałów;
zakaz stosowania okładzin winylowych (typu
siding);

5) dla przeznaczenia uzupełniającego, ustala się:
a) wysokość zaLudowy 1 kondygnacja nie wyżej

niż 9,0 m; powierzchnia zaLudowy do 200 m2,
L) uciążliwość prowadzenia działalności produk-

cyjnej nie może przekraczać granic działki,
c) oLowiązek dostosowania materiałów elewa-

cyjnych, rodzaju pokrycia dachu i ich kolorów
do zaLudowy związanej z  unkcją podstawo-
wą;

6) możliwość realizacji pomieszczeń garażowych i go-
spodarczych jako wLudowanych w Ludynek
mieszkalny luL integralnie z nim związanych oraz
Ludynków wolno stojących o powierzchni do
50 m2 pod warunkiem tworzenia z Ludynkiem
mieszkalnym całości architektonicznej przy użyciu
tych samych materiałów, kątem pochylenia połaci
dachowych 0o – 45o, dachach jedno- luL wielopo-
łaciowych, przy dachach płaskich wysokość zaLu-
dowy do 3,5 m (Ludynek parterowy), przy dachach
spadzistych wysokość zaLudowy do 5,5 m (Ludy-
nek parterowy z poddaszem użytkowym);

7) realizacje nowe zaLudowy w oparciu o istniejące
podziały na działki Ludowlane, a w przypadku po-
działu luL łączenia oLowiązują następujące zasa-
dy:
a) minimalna powierzchnia działki Ludowlanej dla

zaLudowy mieszkaniowo-usługowej wynosi
1.200 m2;

L) minimalna szerokość  rontu działki wynosi
25,0 m;

8) przy realizacji zaLudowy oLowiązuje zachowanie
linii zaLudowy, określonej na rysunku planu;

9) w terenie oznaczonym na rysunku planu symLo-
lem 2MNU (Zał. 4), oLowiązuje zakaz lokalizacji
ogrodzenia w oLręLie skarpy doliny rzeki Kwisy;

10) utrzymuje się istniejącą oLsługę komunikacyjną, a
w przypadku jej Lraku ustala się oLowiązek wy-
konania podłączenia komunikacyjnego do drogi
puLlicznej luL wewnętrznej;

11) oLowiązek zapewnienia 2 miejsc postojowych na
każdy Ludynek mieszkalny wliczając w to garaż i
1 miejsce postojowe na każde 25 m2 powierzchni
użytkowej dla usług;

12) teren oznaczony na rysunku planu symLolem
1MNU (Zał. 1) znajduje się w zasięgu historycz-
nych granic parku w Kliczkowie postulowanego
do oLjęcia ochroną konserwatorską, oLowiązuje
uzgodnienie wszelkich inwestycji z Wojewódzkim
Urzędem Ochrony ZaLytków;

13) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symLo-
lem 2MNU (Zał. 4), przy realizacji nowych oLiek-
tów oLowiązuje wyprzedzająco wykonanie doku-
mentacji geotechnicznej pozwalającej na ocenę
przydatności tego terenu do wykonania planowa-
nych oLiektów Ludowlanych;

14) w terenie oznaczonym na rysunku planu symLo-
lem 8MNU dopuszcza się adaptację istniejącego
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Ludynku na cele zaLudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej;

15) w zakresie in rastruktury technicznej oLowiązuje:
a) podłączenie do istniejących systemów in ra-

struktury technicznej, w przypadku ich Lraku
oLowiązuje podłączenie po ich wykonaniu;

L) oLowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 7.

§ 14

Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symLola-
mi 1MW (załącznik gra iczny nr 17) i 2MW (załącznik
gra iczny Nr 22), ustala się następujące zasady kształ-
towania i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – zaLudowa mieszka-

niowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające – oLiekty usługowe

niezakłócające  unkcji mieszkaniowej;
3) utrzymanie istniejącej zaLudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej z możliwością rozLudowy, przeLu-
dowy, nadLudowy, odLudowy istniejących oLiek-
tów;

4) dla lokalizacji nowych Ludynków mieszkalnych
oraz przeLudowy i nadLudowy oLowiązuje:
a) powierzchnia zaLudowy i nawierzchni utwar-

dzonych łączenie na działce do 60w,
L) maksymalna wysokość zaLudowy do kalenicy

11,0 m,
c) powierzchnia Liologicznie czynna minimum

40w powierzchni działki,
d) kąt pochylenia połaci dachowych od 10o do

45o,
e) kąt dachy dwu- luL wielospadowe; wyklucza

się stosowanie dachów o mijających się po-
działach na wysokości kalenicy,

 ) pokrycie dachu dachówką luL materiałami da-
chówkopodoLnymi, a także innymi materiałami
izolacyjnymi, które nie spowodują oLniżenia
walorów  ormy architektonicznej danego
oLiektu,

g) elewacje w naturalnych kolorach materiałów;
zakaz stosowania okładzin winylowych (typu
siding);

5) w przypadku lokalizacji nowych oLiektów usłu-
gowych oraz rozLudowy i przeLudowy istnieją-
cych oLiektów o tej  unkcji oLowiązują:
a) wysokość zaLudowy 1 kondygnacja użytkowa,

nie więcej niż 6,0 m; powierzchnia zaLudowa
maksymalnie 40 m2,

L) dla pomieszczeń usługowych w Ludynkach
mieszkalnych, powierzchnia użytkowa nie-
przekraczająca 30w powierzchni całkowitej
lokalu,

c) uciążliwość prowadzenia działalności usługo-
wej nie może przekraczać granic działki,

d) oLowiązek dostosowania materiałów elewa-
cyjnych, rodzaju pokrycia dachu i ich kolorów
do zaLudowy mieszkaniowej;

6) możliwość realizacji pomieszczeń garażowych i
gospodarczych jako wLudowanych w Ludynek
mieszkalny luL integralnie z nim związanych oraz
Ludynków wolno stojących o powierzchni do 50
m2 pod warunkiem tworzenia z Ludynkiem miesz-
kalnym całości architektonicznej przy użyciu tych
samych materiałów, kątem pochylenia połaci da-
chowych 0o – 45o, dachach jedno- luL wielopoła-

ciowych, przy dachach płaskich wysokość zaLu-
dowy do 3,5 m (Ludynek parterowy), przy da-
chach spadzistych wysokość zaLudowy do 5,5 m
(Ludynek parterowy z poddaszem użytkowym);

7) realizacja nowej zaLudowy w oparciu o istniejące
podziały na działki Ludowlane, a w przypadku po-
działu luL łączenia oLowiązują następujące zasady:
a) minimalna powierzchnia działki Ludowlanej dla

zaLudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wy-
nosi 1.500 m2,

L) minimalna szerokość  rontu działki wynosi
25,0 m;

8) przy realizacji zaLudowy oLowiązuje zachowanie
linii zaLudowy, określonej na rysunku planu;

9) utrzymuje się istniejącą oLsługę komunikacyjną, a
w przypadku jej Lraku ustala się oLowiązek wy-
konania podłączenia komunikacyjnego do drogi
puLlicznej luL wewnętrznej;

10) oLowiązek zagospodarowania terenu zielenią re-
kreacyjną, miejscami zaLaw dla dzieci i młodzieży;

11) oLowiązek zapewnienia 1 miejsca postojowego na
1 mieszkanie, wliczając w to miejsca garażowe;

12) w zakresie in rastruktury technicznej oLowiązuje:
a) podłączenie do istniejących systemów in ra-

struktury technicznej, w przypadku ich Lraku
oLowiązuje podłączenie po ich wykonaniu,

L) oLowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 7.

§ 15

Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symLola-
mi od: 1U do 5U, (załączniki gra iczne 3, 11, 15),
ustala się następujące zasady kształtowania i zago-
spodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – zaLudowa usługo-

wa;
2) przeznaczenie uzupełniające – oLiekty produkcyj-

ne, usługi administracji, usługi sportu i zaLudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;

3) utrzymanie istniejącej zaLudowy usługowej i pro-
dukcyjnej z możliwością rozLudowy, przeLudowy,
nadLudowy, odLudowy istniejących oLiektów;

4) dla lokalizacji nowych Ludynków usługowych i
produkcyjnych oraz przeLudowy i nadLudowy,
oLowiązuje:
a) powierzchnia zaLudowy i nawierzchni utwar-

dzonych łącznie na działce do 80w,
L) maksymalna wysokość zaLudowy do kalenicy

11,0 m,
c) powierzchnia Liologicznie czynna minimum

20w powierzchni działki,
d) kąt pochylenia połaci dachowych od 10o do

45o,
e) dachy dwu- luL wielospadowe; wyklucza się

stosowanie dachów o mijających się podzia-
łach na wysokości kalenicy,

 ) pokrycie dachu dachówką luL materiałami da-
chówkopodoLnymi, a także innymi materiałami
izolacyjnymi, które nie spowodują oLniżenia
walorów  ormy architektonicznej danego
oLiektu,

g) elewacje w naturalnych kolorach materiałów;
zakaz stosowania okładzin winylowych (typu
siding);

5) uciążliwość prowadzenia działalności usługowej i
produkcyjnej nie może przekraczać granic działki;
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6) realizacja nowej zaLudowy w oparciu o istniejące
podziały na działki Ludowlane;

7) przy realizacji zaLudowy oLowiązuje zachowanie
linii zaLudowy, określonej na rysunku planu;

8) utrzymuje się istniejącą oLsługę komunikacyjną, a
w przypadku jej Lraku ustala się oLowiązek wy-
konania podłączenia komunikacyjnego do drogi
puLlicznej luL wewnętrznej;

9) oLowiązek zapewnienia wystarczającej liczLy
miejsc postojowych na wyznaczonym terenie;

10) w terenie oznaczonym na rysunku planu symLo-
lem 2U (Zał. 3), w przypadku skaLlowania linii
elektroenergetycznej 15kV wyznaczone nieprze-
kraczalne linie zaLudowy związane z przeLiegiem
tej linii nie oLowiązują;

11) w terenie oznaczonym na rysunku planu symLo-
lem 3U (Zał. 3), dopuszcza się lokalizację oLiek-
tów usług sportowych;

12) w zakresie in rastruktury technicznej oLowiązuje:
a) podłączenie do istniejących systemów in ra-

struktury technicznej, w przypadku ich Lraku
oLowiązuje podłączenie po ich wykonaniu,

L) oLowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 7.

§ 16

Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symLolem
UA (załącznik gra iczny nr 3), ustala się następujące
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi administracji;
2) przeznaczenie uzupełniające – oLiekty usługowe;
3) adaptacja istniejącej zaLudowy usługowej – usług

administracji z możliwością rozLudowy, przeLu-
dowy i nadLudowy, odLudowy istniejących oLiek-
tów oraz wymiany oLiektu;

4) w przypadku lokalizacji nowej zaLudowy usługo-
wej oraz rozLudowy istniejących oLiektów o tej
 unkcji oLowiązują:
a) powierzchnia zaLudowy i nawierzchni utwar-

dzonych łącznie na działce do 60 w,
L) maksymalna wysokość zaLudowy do kalenicy

11,0 m,
c) powierzchnia Liologicznie czynna minimum

40w powierzchni działki,
d) kąt pochylenia połaci dachowych od 0o do 30o,
e) dachy dwu- luL wielospadowe; wyklucza się

stosowanie dachów o mijających się podzia-
łach na wysokości kalenicy,

 ) pokrycie dachu dachówką luL materiałami da-
chówkopodoLnymi, a także innymi materiałami
izolacyjnymi, które nie spowodują oLniżenia
walorów  ormy architektonicznej danego
oLiektu,

g) elewacje w naturalnych kolorach materiałów;
zakaz stosowania okładzin winylowych (typu
siding);

5) uciążliwość prowadzenia działalności usługowej
nie może przekraczać granic działki;

6) realizacja nowej zaLudowy w oparciu o istniejące
podziały własnościowe;

7) przy realizacji zaLudowy oLowiązuje zachowanie
linii zaLudowy, określonej na rysunku planu;

8) utrzymuje się istniejącą oLsługę komunikacyjną, a
w przypadku jej Lraku ustala się oLowiązek wy-
konania podłączenia komunikacyjnego do drogi
puLlicznej luL wewnętrznej;

9) oLowiązek zapewnienia 10 miejsc postojowych
na każde 300 m2 powierzchni użytkowej, mini-
mum 6 stanowisk na 1 oLiekt;

10) w przypadku skaLlowania linii elektroenergetycz-
nej 15 kV wyznaczone nieprzekraczalne linie za-
Ludowy związane z przeLiegiem tej linii nie oLo-
wiązują;

11) w zakresie in rastruktury technicznej oLowiązuje:
a) podłączenie do istniejących systemów in ra-

struktury technicznej, w przypadku ich Lraku
oLowiązuje podłączenie po ich wykonaniu;

L) oLowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 7.

§ 17

Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symLola-
mi 1UO (załącznik gra iczny nr 13) i 2UO (załącznik
gra iczny nr 20), ustala się następujące zasady kształ-
towania i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty;
2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia sporto-

wo-rekreacyjne;
3) adaptacja istniejącej zaLudowy oświatowej wraz z

terenami Loiska z możliwością rozLudowy, re-
montu i przeLudowy istniejących oLiektów;

4) w przypadku lokalizowania nowej zaLudowy
oświatowej oraz rozLudowy istniejących oLiektów
o tej  unkcji oLowiązują:
a) powierzchnia zaLudowy i nawierzchni utwar-

dzonych łącznie na działce do 50w,
L) maksymalna wysokość zaLudowy do kalenicy

11,0 m,
c) powierzchnia Liologicznie czynna minimum 50w;
d) kąt pochylenia połaci dachowych od 0o do 30o,
e) dachy jedno- luL wielopołaciowe,
 ) w pokryciach dachów i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych kontrastujących z
otoczeniem;

5) możliwość lokalizacji oLiektów sportowych, try-
Lun, urządzeń sportowych itp.;

6) realizacja nowej zaLudowy w oparciu o istniejące
podziały na działki Ludowlane;

7) przy realizacji zaLudowy oLowiązuje zachowanie
linii zaLudowy, określonej na rysunku planu;

8) utrzymuje się istniejącą oLsługę komunikacyjną, a
w przypadku jej Lraku ustala się oLowiązek wy-
konania podłączenia komunikacyjnego do drogi
puLlicznej luL wewnętrznej;

9) oLowiązek zapewnienia 6 miejsc postojowych na
każde 300 m2 powierzchni użytkowej, minimum 5
stanowisk na 1 oLiekt;

10) teren oznaczony na rysunku planu symLolem 1UO
(Zał. 13), przeznaczony jest pod Ludowę Ludynku
szkoły, dopuszcza się przeznaczenie starego Lu-
dynku szkoły na cele zaLudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej luL wielorodzinnej;

11) w zakresie in rastruktury technicznej oLowiązuje:
a) podłączenie do istniejących systemów in ra-

struktury technicznej, w przypadku ich Lraku
oLowiązuje podłączenie po ich wykonaniu,

L) oLowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 7.

§ 18

Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symLolem
UK (załącznik gra iczny nr 21), ustala się następujące
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:
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1) przeznaczenie podstawowe – oLiekty służące
sprawowaniu kultu religijnego (pleLania);

2) przeznaczenie uzupełniające – zaLudowa miesz-
kaniowa;

3) adaptacja istniejącej zaLudowy z możliwością
rozLudowy, remontu i przeLudowy;

4) dla lokalizacji nowych Ludynków oraz przeLudo-
wy i rozLudowy oLowiązuje:
a) powierzchnia zaLudowy i nawierzchni utwar-

dzonych łącznie na działce do 60w,
L) maksymalna wysokość zaLudowy do kalenicy

10,0 m,
c) powierzchnia Liologicznie czynna minimum

40w powierzchni działki,
d) kąt pochylenia połaci dachowych od 30o do

45o,
e) dachy dwu- luL wielospadowe; wyklucza się

stosowanie dachów o mijających się podzia-
łach na wysokości kalenicy,

 ) pokrycie dachu dachówką luL materiałami da-
chówkopodoLnymi, a także innymi materiałami
izolacyjnymi, które nie spowodują oLniżenia
walorów  ormy architektonicznej danego
oLiektu,

g) elewacje w naturalnych kolorach materiałów;
zakaz stosowania okładzin winylowych (typu
siding);

5) realizacja zaLudowy w oparciu o istniejące po-
działy;

6) przy realizacji zaLudowy oLowiązuje zachowanie
linii zaLudowy, określonej na rysunku planu;

7) ogrodzenia wykonane z elementów metalowych i
drewna; zakaz stosowania ogrodzeń z elementów
Letonowych w części  rontowej działki i od prze-
strzeni puLlicznych;

8) utrzymuje się istniejącą oLsługę komunikacyjną, a
w przypadku jej Lraku ustala się oLowiązek wy-
konania podłączenia komunikacyjnego do drogi
puLlicznej luL wewnętrznej;

9) oLowiązek zapewnienia 2 miejsc postojowych
wliczając w to garaż;

10) w zakresie in rastruktury technicznej oLowiązuje:
a) podłączenie do istniejących systemów in ra-

struktury technicznej, w przypadku ich Lraku
oLowiązuje podłączenie po ich wykonaniu,

L) oLowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 7.

§ 19

Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symLola-
mi 1US (załącznik gra iczny nr 11) i 2US (załącznik
gra iczny nr 13), ustala się następujące zasady kształ-
towania i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i re-

kreacji z oLiektami i urządzeniami towarzyszący-
mi;

2) przeznaczenie uzupełniające – oLiekty usługowe
związane z  unkcją podstawową;

3) dla przeznaczenia podstawowego, ustala się:
a) lokalizację Loisk do gier sportowych i placów

zaLaw,
L) lokalizację oLiektów małej architektury (zada-

szeń, ławek, kosze na odpadki, wiaty itp.),
c) możliwość lokalizacji tryLun;

4) dla lokalizacji oLiektów usługowych i urządzeń
towarzyszących ustala się:

a) maksymalna wysokość do kalenicy 7,0 m,
L) maksymalna powierzchnia zaLudowy do 100

m2,
c) kąt pochylenia połaci dachowych 30o – 45o,
d) dachy dwu- luL wielospadowe,
e) w pokryciach dachów i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych kontrastujących z
otoczeniem;

5) realizacja zaLudowy w oparciu o istniejące po-
działy na działki Ludowlane;

6) przy realizacji zaLudowy oLowiązuje zachowanie
linii zaLudowy, określonej na rysunku planu;

7) utrzymuje się istniejącą oLsługę komunikacyjną, a
w przypadku jej Lraku ustala się oLowiązek wy-
konania podłączenia komunikacyjnego do drogi
puLlicznej luL wewnętrznej;

8) w terenie oznaczonym symLolem 1US dopuszcza
się lokalizację przepompowni ścieków poza nie-
przekraczalnymi liniami zaLudowy;

9) oLowiązek zapewnienia minimum 10 miejsc po-
stojowych na wyznaczonym terenie;

10) tereny znajdują się w terenie Lezpośredniego za-
grożenia powodzią, w zasięgu pokazanym na ry-
sunku planu oLowiązuje zakaz zaLudowy;

11) w zakresie in rastruktury technicznej oLowiązuje:
a) podłączenie do istniejących systemów in ra-

struktury technicznej, w przypadku ich Lraku
oLowiązuje podłączenie po ich wykonaniu,

L) oLowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 7.

§ 20

Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symLolem
T (załącznik gra iczny nr 3), ustala się następujące
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie terenu – oLiekty i urządzenia oLsługi

technicznej związane z telekomunikacją;
2) adaptacja istniejących urządzeń i oLiektów związa-

nych z centralą telekomunikacyjną, z możliwością
rozLudowy, przeLudowy, remontu i Ludowy no-
wych oLiektów;

3) utrzymanie istniejącej oLsługi komunikacyjnej.

§ 21

Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symLolem
W (załącznik gra iczny nr 12), ustala się następujące
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie terenu – oLiekty i urządzenia oLsługi

technicznej związane z zaopatrzeniem w wodę;
2) adaptacja istniejących urządzeń i oLiektów związa-

nych z zaopatrzeniem w wodę, z możliwością roz-
Ludowy, przeLudowy, remontu i Ludowy nowych
oLiektów;

3) utrzymanie istniejącej oLsługi komunikacyjnej.

§ 22

Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symLolem
R (załącznik gra iczny nr 21), ustala się następujące
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie terenu – produkcja rolnicza z zaka-

zem lokalizacji nowej zaLudowy;
2) możliwość lokalizacji urządzeń technicznej oLsługi

gminy z zachowaniem przepisów szczególnych;
3) utrzymanie istniejących ciągów pieszych, gospo-

darczych i dojazdów;
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4) utrzymanie istniejącej zaLudowy siedliskowej z
prawem do remontu i przeLudowy.

§ 23

Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symLolem
ZL (załącznik gra iczny nr 14 i 22), ustala się nastę-
pujące zasady kształtowania i zagospodarowania tere-
nu:
1) przeznaczenie terenu – lasy;
2) zachowanie istniejących terenów lasu;
3) zakaz zaLudowy oLiektami kuLaturowymi za wy-

jątkiem elementów małej architektury i zaLudowy
związanej z gospodarką leśną.

§ 24

Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symLolem
PU (załącznik gra iczny nr 14), ustala się następujące
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny produkcyjno-

usługowe z oLiektami i urządzeniami towarzyszą-
cymi;

2) przeznaczenie uzupełniające – in rastruktura tech-
niczna, parkingi i zieleń towarzysząca;

3) adaptacja istniejącej zaLudowy i przystosowanie
do  unkcji produkcyjno-usługowej z możliwością
rozLudowy, przeLudowy, nadLudowy oraz odLu-
dowy istniejących oLiektów;

4) dla lokalizacji nowej zaLudowy oraz przeLudowy i
rozLudowy oLowiązuje:
a) powierzchnia zaLudowy i nawierzchni utwar-

dzonych łącznie na działce do 80w,
L) maksymalna wysokość zaLudowy do kalenicy

10,0 m, przy czym nie dotyczy to urządzeń i
oLiektów technologicznych służących produk-
cji: maszty, kominy, dźwigi, silosy,

c) powierzchnia Liologicznie czynna minimum
20w powierzchni działki,

d) kąt pochylenia połaci dachowych od 0o do 30o,
e) dachy dwu- luL wielospadowe; wyklucza się

stosowanie dachów o mijających się podzia-
łach na wysokości kalenicy,

 ) pokrycie dachu dachówką luL materiałami da-
chówkopodoLnymi, a także innymi materiałami
izolacyjnymi, które nie spowodują oLniżenia
walorów  ormy architektonicznej danego
oLiektu,

g) elewacje w naturalnych kolorach materiałów;
zakaz stosowania okładzin winylowych (typu
siding);

5) realizacja nowej zaLudowy w oparciu o istniejące
podziały na działki Ludowlane, a w przypadku po-
działu luL łączenia oLowiązują następujące zasa-
dy:
a) minimalna powierzchnia działki Ludowlanej

3.000 m2,
L) minimalna szerokość  rontu działki wynosi

50,0 m,
c) zapewnienie oLsługi komunikacyjnej od drogi

puLlicznej luL drogi wewnętrznej;
6) uciążliwość prowadzenia działalności produkcyjnej

i  usługowej nie może przekraczać granic działki;
7) przy realizacji zaLudowy oLowiązuje zachowanie

linii zaLudowy, określonej na rysunku planu;
8) utrzymuje się istniejącą oLsługę komunikacyjną, a

w przypadku jej Lraku ustala się oLowiązek wy-

konania podłączenia komunikacyjnego do drogi
puLlicznej luL wewnętrznej;

9) oLowiązek zapewnienia minimum 3 miejsc po-
stojowych na 10 zatrudnionych;

10) w zakresie in rastruktury technicznej oLowiązuje:
a) podłączenie do istniejących systemów in ra-

struktury technicznej, w przypadku ich Lraku
oLowiązuje podłączenie po ich wykonaniu,

L) oLowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 7.

R o z d z i a ł   9

Ustalenia dla terendw komunikacji

§ 25

1. Wyznacza się tereny dróg puLlicznych i wewnętrz-
nych z ustaleniem klasy drogi:
1) KDD – droga dojazdowa;
2) KDW – droga wewnętrzna.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – komunikacja ogól-

nogminna i wewnętrzna;
2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia in ra-

struktury technicznej i zieleń.
3. Plan ustala dla poszczególnych dróg, oznaczonych

na rysunku planu, następujące warunki i parametry
 unkcjonalno-techniczne:
1) dla dróg KDD – szerokość w liniach rozgrani-

czających 10,0 m;
2) dla dróg KDW – szerokość w liniach rozgrani-

czających minimum 8,0 m;
3) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej i cennych

drzew przydrożnych znajdujących się w grani-
cach historycznych granic parku w Kliczkowie,
dopuszcza się nowe nasadzenia pod warunkiem
nieutrudniania ruchu.

4. Plan dopuszcza realizację ścieżek rowerowych, dla
których ustala się:
1) szerokość ścieżki rowerowej jednokierunkowej

1,50 m;
2) szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej

2,00 – 2,50 m;
3) szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej +

ruch pieszy – 3,00 m.
5. Tereny dróg oznaczone symLolem KDD ustala się

jako tereny przestrzeni puLlicznych.

R o z d z i a ł   10

Przepisi ko cowe

§ 26

W tekście uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy
Osiecznica z dnia 21 października 2003 r. wprowadza
się następujące korekty:
1) w § 8 ust. 2 pkt. 2 po słowach „intensywność

zaLudowy minimum 0,15” dodaje się „odniesiona
do minimalnej powierzchni działki Ludowlanej
określonej w niniejszym §”;

2) w § 30 pkt 2 po słowach „intensywność zaLu-
dowy minimum 0,18” dodaje się „odniesiona do
minimalnej powierzchni działki Ludowlanej okre-
ślonej w niniejszym §”;

3) w § 33 dodaje się symLol 2.U.77, a symLol
2.U.111 zastępuje się symLolem 2.UK.111, oraz
w pkt. 5 dodaje się symLol 2.U.78;
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4) w § 41 pkt. 3 skreśla się symLol 2. RP.16;
5) w § 49 symLol 3.MN.13 zastępuje się symLolem

3.MN/U.13;
6) w § 49 pkt 10 dodaje się symLole 3.MN.23 i

3.MN.132, a skreśla się symLol 3.MN.64;
7) w § 50 skreśla się symLol 3.MN.99;
8) w § 50 pkt 2 po słowach „intensywność zaLu-

dowy minimum 0,12” dodaje się „odniesiona do
minimalnej powierzchni działki Ludowlanej okre-
ślonej w niniejszym §”;

9) w § 56 dodaje się symLol 3.LS.120;
10) w § 65 skreśla się symLol 4.MN.37;
11) w § 65 symLol 4.MN.78 zastępuje się symLolem

4.MN/U.78;
12) w § 65 pkt 2 po słowach „intensywność zaLu-

dowy minimum 0,15” dodaje się „odniesiona do
minimalnej powierzchni działki Ludowlanej okre-
ślonej w niniejszym §”;

13) w § 82 pkt 2 po słowach „intensywność zaLu-
dowy minimum 0,18” dodaje się „odniesiona do
minimalnej powierzchni działki Ludowlanej okre-
ślonej w niniejszym §”;

14) w § 88 pkt. 3 skreśla się symLole 5.LS.36 i
5.LS,64;

15) w § 95 dodaje się symLole 6.MN.114, 6.MN174 i
6.MN.208;

16) w § 96 dodaje się symLol 6.MN/U.66, a skreśla
się symLol 6.MN.6;

17) w § 96 pkt 2 po słowach „intensywność zaLu-
dowy minimum 0,15” dodaje się „odniesiona do
minimalnej powierzchni działki Ludowlanej okre-
ślonej w niniejszym §”;

18) w § 98 skreśla się symLol 6.U/MN.66;
19) w § 101 dodaje się symLol 6.PP.111;
20) w § 106 skreśla się symLol 6.RP.111;
21) w § 112 pkt 2 po słowach „intensywność zaLu-

dowy minimum 0,12” dodaje się „odniesiona do
minimalnej powierzchni działki Ludowlanej okre-
ślonej w niniejszym §”;

22) w § 117 pkt. 3 skreśla się symLol 7.RP.37;
23) w § 120 dodaje się symLole 8.MN.2, 8.MN.8,

8.MN.21, 8.MN.22, 8.MN.78, 8.MN.89,
8.MN.108, 8.MN.117, a skreśla się symLol
8.MN.67;

24) w § 121 pkt 2 po słowach „intensywność zaLu-
dowy minimum 0,15 dodaje się „odniesiona do
minimalnej powierzchni działki Ludowlanej okre-
ślonej w niniejszym §”;

25) w § 126 dodaje się symLole 8.LS.26, 8.LS.151,
8.LS.207, a skreśla się symLol 8.LS.2;

26) W § 128 dodaje się symLole 8.RP.105, 8.RP.111
i 8.RP.205;

27) w § 150 dodaje się ust. 11 o Lrzmieniu: jako wa-
riant skanalizowanie centralnych części miejsco-
wości: Osieczów, Tomisław, Przejęsław, Ła-
wszowa, Parowa, OłoLok, Poświętne i Bronowiec
kanałami tłocznymi do oczyszczalni w miejscowo-
ści Osiecznia po jej rozLudowie.

§ 27

W związku ze wzrostem wartości nieruchomości w
wyniku uchwalenia zmiany planu ustanawia się opłatę
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
1) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symLo-

lem PU – 15w;
2) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu sym-

Lolami MN, MNU, MW, U – 25w;
3) dla pozostałych terenów – 0w.

§ 28

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Osiecznica.

§ 29

Tracą moc ustalenia uchwał nr XII/61/2003 i nr
XIII/73/2003 Rady Gminy Osiecznica z dnia 21 paź-
dziernika 2003 r. w odniesieniu do terenów oLjętych
zmianą planu, w granicach określonych w załącznikach
nr 1 do 24 do niniejszej uchwały.

§ 30

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

WANDA ABRAM
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ROZSTRZYGNIICIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PROJEKCIE
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

OSIECZNICA, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTMRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

W oparciu o „Prognozę  skutków  inansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego”, ustala się:
1. Zakres docelowych inwestycji (wydatków):

1.1. Wykup gruntów    2.800 m2 x 10 zł/m2 = 28.000 zł
1.2. Budowa dróg   0,28 km x 1,1 mm/km = 308.000 zł
1.3. Budowa in rastruktury technicznej:

kanalizacja deszczowa   680 m x 1300 zł/m = 884.000 zł
– kanalizacja sanitarna   1.890 m x 580 zł/m = 1.096.200 zł
– wodociągi  1.830 m x 250 zł/m = 457.500 zł

2. Zakres szacunkowych wpływów:
2. 1. Jednorazowa opłata planistyczna 468.480 zł
2.2. Podatek od nieruchomości (roczny) 125.502 zł

3. Źródła  inansowania:
3.1. Podane wielkości oparte są na symulacji możliwych zdarzeń, zarówno po stronie wpływów jak i wy-

datków.
3.2. Zakładana nadwyżka wydatków nad dochodami wynosić może 2.179.718 zł.
3.3. Środki  inansowe Lędą pochodzić ze środków własnych gmin ustalanych w poszczególnych Ludżetach

gminy na dany rok oraz z  unduszy pomocowych Unii Europejskiej. Zakłada się też, że część wyposażenia
w niezLędną sieć kanalizacyjną i wodociągową nowych terenów, w znacznej części realizowane Lędą
przez przyszłych inwestorów i właścicieli terenów. Kolejnym źródłem dochodu gminy Lędzie tak zwana
renta planistyczna płacona na rzecz gminy, wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości.
Prognozowane wydatki związane z realizacją ww. projektu winny stanowić podstawę do podjęcia prac
nad ujęciem ich w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych gminy Osiecznica.
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Egzemplarze Lieżące i z lat uLiegłych oraz załączniki można naLywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. SkarLka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w WałLrzychu, 58-300 WałLrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie OLsługi Urzędu,

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.
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http://www.duw.pl//dzienn.htm
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