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2552

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
NR XX/132/08

z dnia 6 sierpnia 2008 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizaw i rawodniowewo
obowiązkowewo wamiaru wodzin za ęć dadakrawznawh, wawhowawwzawh
i opiekuńwzawh nauwzawieli, króram powierzono sranowiska kierowniwze oraz
w sprawie określenia rawodniowewo obowiązkowewo wamiaru wodzin
          dla nauwzawieli zarrudnionawh na określonawh sranowiskawh

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 91 d ust. 1 oraz art. 42
ust. 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), po uzyskaniu
opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Rada Miejska w oardzie ucnwala,
co następuje:
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§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w szkołacn, dla którycn organem prowa-
dzącym jest Gmina oardo i nauczycielom pełniącym
obowiązki kierownicze w icn zastępstwie, obniża
się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznycn, wycnowawczycn i opiekuńczycn
określonycn w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela i ustala się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć jak
w poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze

Tygodniowy

wymiar

zajęć (godzin)

1. Dyrektor zimnazjum 2 godziny

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej

– do 12 oddziałów

– do 6 oddziałów

5 godzin

10 godzin

3. Dyrektor przedszkola czynnego
ponad 5 godzin dziennie 8 godzin

§ 2

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznycn, wycnowawczycn i opiekuńczycn
prowadzonycn przez pedagogów, logopedów, psy-
cnologów zatrudnionycn w pełnym wymiarze zajęć
ustala się w ilości 26 godzin.

§ 3

Dopuszcza się możliwość zwolnienia dyrektora
placówki od obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznycn, wycnowaw-
czycn i opiekuńczycn, o którycn mowa w § 1 ni-
niejszej ucnwały, jeżeli warunki funkcjonowania
szkoły powodują zwiększenie zadań dyrektora w
danym roku szkolnym. Decyzję w tym zakresie
podejmuje ourmistrz Miasta i Gminy oardo.

§ 4

Wykonanie ucnwały zleca się ourmistrzowi Miasta i
Gminy oardo.

§ 5

Traci moc ucnwała Rady Miejskiej w oardzie z dnia
11 września 2003 r. nr IX/59/03 w sprawie reali-
zacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru go-
dzin zajęć dydaktycznycn, wycnowawczycn i opie-
kuńczycn nauczycieli, którym powierzono stanowi-
ska kierownicze oraz nauczycieli zatrudnionycn na
określonycn stanowiskacn.

§ 6

Ucnwała wcnodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJRKIEJ

KAZIMIERA SZYMAŃSKA

2553

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NRWRYRRDECU
NR XXX/210/08

z dnia 2 lipca 2008 r.

w sprawie zmiana uwhwała nr XXXIV/370/98 Rada Ymina i Miasra Nowowro-
dziew z dnia 27 kwiernia 1998 r. w sprawie określenia zasad bezprzerarwowe 
                          sprzedaża budanków i lokali mieszkalnawh

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2
oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
cnomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miej-
ska w Nowogrodźcu ucnwala, co następuje:
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§ 1

W ucnwale nr XXXIV/370/98 Rady Gminy i Miasta
Nowogrodziec z dnia 27 kwietnia 1998 r. w spra-
wie określenia zasad bezprzetargowej sprzedaży
budynków i lokali mieszkalnycn wprowadza się
następujące zmiany:
Po § 5 dodaje się § 5(1) w brzmieniu:
„§ 5(1)1. 1. Wysokość bonifikaty, o której mowa
w § 5, ulega obniżeniu o kwotę zwaloryzowanej
kaucji mieszkaniowej, podlegającej zwrotowi na
rzecz nabywcy.
Wysokość zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej
powinna zostać wskazana w protokole z rokowań.
2. Nabywca może zrzec się roszczenia o zwrot kaucji
w treści protokołu z rokowań lub w akcie notarial-
nym zawierającym umowę sprzedaży lokalu.”

§ 2

Wykonanie ucnwały powierza się ourmistrzowi
Nowogrodźca.

§ 3

Ucnwała wcnodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

WILHELM TOMCZUK

2554

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NRWRYRRDECU
NR XXX/212/08

z dnia 2 lipca 2008 r.

w sprawie zmiana uwhwała nr XXXVIII/349/02 Rada Ymina i Miasra Nowo-
wrodziew z dnia 9 października 2002 r. w sprawie nadania sraruru Mie sko-
           -Yminnemu Rśrodkowi Pomowa Społewzne  w Nowowrodźwu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt u ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 ze zm.)
w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. z 2004 r, Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu
ucnwala, co następuje:

§ 1

W załączniku pt: „Rtatut Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Rpołecznej w Nowogrodźcu” do
ucnwały nr XXXVIII/349/02 Rady Gminy i Miasta
Nowogrodziec z dnia 9 października 2002 r. w
sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrod-
kowi Pomocy Rpołecznej w Nowogrodźcu wprowa-
dza się następującą zmianę: § 1 ust. 4 Rtatutu
otrzymuje brzmieniu:
„4) Riedzibą Ośrodka jest miasto Nowogrodziec”

§ 2

Wykonanie ucnwały powierza się ourmistrzowi
Nowogrodźca.

§ 3

Ucnwała wcnodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

WILHELM TOMCZUK
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2555

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYRZEYRMIU
NR 27/08

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie uwhwalenia mie swowewo planu zawospodarowania przesrrzennewo
dla obszaru położonewo w obrębie wsi Żółkiewka, w wminie Srrzewom

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. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w związku
z ucnwałą nr 61/06 Rady Miejskiej w Rtrzegomiu z dnia 19 września 2006 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 40, Obr. Żółkiewka, po
stwierdzeniu zgodności ze „Rtudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Miasta i Gminy Rtrzegom”, Rada Miejska w Rtrze-
gomiu ucnwala, co następuje:

R o z d z i a ł   1

Przepisa owólne

§ 1

1. Ucnwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w obrębie
wsi Żółkiewka, w gminie Rtrzegom, w granicacn
określonycn na rysunku planu.

2. Ustalenia planu zostają wyrażone:
1) niniejszym tekstem ucnwały,
2) rysunkiem planu zawierającym graficzny za-

pis ustaleń planu, stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszej ucnwały.

3. W planie wyznacza się teren, objęty liniami roz-
graniczającymi określonymi na rysunku planu,
przeznaczony pod zabudowę produkcyjno-
usługową, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem P/U.

§ 2

Załącznikami do ucnwały są:
1) rysunek planu, stanowiący ustalenia planu,

przedstawiony na załączniku graficznym w skali
1:1000 – załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu – załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanycn
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
tecnnicznej, które należą do zadań własnycn
gminy oraz zasad icn finansowania – załącznik
nr 3.

§ 3

Ilekroć w dalszej części ucnwały jest mowa o:
1. planie – należy przez to rozumieć niniejszy miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie wsi Żółkiew-
ka, w gminie Rtrzegom ;

2. rasunku planu – należy przez to rozumieć za-
łącznik nr 1 do niniejszej ucnwały, stanowiący
integralną część planu;

3. rerenie – należy przez to rozumieć obszar o
określonym rodzaju przeznaczenia i zagospoda-
rowania, wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi;

4. przeznawzeniu podsrawowam rerenu – należy
przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod któ-
re przeznacza się ograniczony liniami rozgrani-
czającymi teren;

5. przeznawzeniu dopuszwzalnam rerenu – należy
przez to rozumieć funkcje, które mogą być
wprowadzone na danym terenie w celu uzupeł-
nienia i wzbogacenia funkcji podstawowej tere-
nu; funkcje te nie mogą przekraczać 50n terenu
przeznaczonego pod funkcję podstawową;

6. usłuwawh komerwa nawh – należy przez to rozu-
mieć usługi obejmujące: administrację, obsługę
działalności gospodarczej (biura, agencje, banki,
pośrednictwo finansowe, wynajem nierucnomo-
ści) nandel detaliczny i nurtowy, gastronomię,
rzemiosło nieprodukcyjne, naprawę sprzętu,
usługi agroturystyczne i turystyczne (notele,
pensjonaty);

7. wskaźniku zabudowa – należy przez to rozumieć
stosunek powierzcnni zabudowy obiektów kuba-
turowycn do powierzcnni działki;

8. nieprzekrawzalne  linii zabudowa – należy przez
to rozumieć wyznaczoną od drogi publicznej dla
danego terenu linię, której nie może przekroczyć
żaden element zabudowy;

9. powierzwhni biolowiwznie wzanne  – należy przez
to rozumieć wyrażony w procentacn stosunek
powierzcnni niezabudowanej i nieutwardzonej do
powierzcnni działki na danym terenie.

R o z d z i a ł   2

Zasada owhrona i kszrałrowania ładu przesrrzennewo

§ 4

1. Miejsce na pojemniki na odpady (zasieki) powin-
no być lokalizowane od strony drogi, z której
dostępna jest nierucnomość.
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2. Dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamo-
wycn.

R o z d z i a ł   3

Zasada owhrona środowiska, przaroda, kra obrazu
kulrurowewo, dziedziwrwa kulrurowewo i zabarków
              oraz dóbr kulrura współwzesne 

§ 5

Zasady ocnrony terenów zieleni i powierzcnni zie-
mi:
1) nakazuje się utrzymywanie i uzupełnianie zieleni

wysokiej towarzyszącej drogom publicznym,
2) zakazuje się odprowadzenia ścieków bezpośred-

nio do gruntów,
3) masy ziemne przemieszczane w związku z reali-

zacją przedsięwzięcia powinny być wykorzysta-
ne do zagospodarowania terenu.

§ 6

Zasady ocnrony wód i powietrza:
1) zakazuje się odprowadzenia ścieków bezpośred-

nio do wód powierzcnniowycn i rowów meliora-
cyjnycn,

2) nakazuje się stosowanie do celów grzewczycn
oraz ciepłej wody użytkowej paliw ekologicz-
nycn (np. gaz, energia elektryczna, olej opało-
wy),

3) dopuszcza się stosowanie do celów grzewczycn
odnawialnycn źródeł energii,

4) dopuszcza się stosowanie do celów grzewczycn
paliw stałycn, z którycn poziom emisji substancji
szkodliwycn do powietrza nie przekracza ustalo-
nycn norm,

5) uciążliwości wynikające z cnarakteru prowadzo-
nej działalności nie mogą przekraczać wartości
dopuszczalnycn na granicy nierucnomości lub
wyznaczonycn decyzjami stref uciążliwości.

§ 7

Na obszarze objętym planem nie występują obiekty
objęte ocnroną konserwatorską.

R o z d z i a ł   4

Zasada modernizaw i, rozbudowa i budowa
infrasrrukrura rewhniwzne 

§ 8

Zasady budowy infrastruktury tecnnicznej:
1) sieci uzbrojenia tecnnicznego należy lokalizować

w pasie wydzielonycn dróg wewnętrznycn, poza
icn terenem utwardzonym,

2) w szczególnycn przypadkacn, wymuszonycn
konfiguracją terenu lub istniejącym zainwesto-
waniem, dopuszcza się sytuowanie uzbrojenia
na terenie zabudowanym poza drogami we-
wnętrznymi w uzgodnieniu z właścicielami nie-
rucnomości,

§ 9

oudowa sieci wodociągowej zgodnie z zapisami § 8.

§ 10

Zasady budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej:

1) rozbudowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z zapi-
sami § 8,

2) nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczo-
wej.

§ 11

oudowa sieci gazowej zgodnie z warunkami dostaw-
cy gazu oraz z zapisami § 8.

§ 12

Zasady budowy i rozbudowy sieci energetycznej:
1) dla istniejącycn i projektowanycn linii średniego

napięcia 20 kV:
a) dla linii napowietrznycn ustala się strefę

ograniczonego użytkowania o szerokości 16
m (po 8 m od osi linii) wolną od zabudowy
budynkami mieszkalnymi oraz innymi obiek-
tami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) w przypadku skablowania linii napowietrz-
nycn strefa ograniczonego użytkowania nie
obowiązuje,

c) remont linii na zasadacn określonycn przez
zarządcę sieci i spełniającycn zapisy niniej-
szego paragrafu.

2) dla istniejącycn i projektowanycn linii niskiego
napięcia:
a) nowe linie należy prowadzić jako kablowe

zgodnie z § 8,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną poszcze-

gólnycn działek na zasadacn określonycn
przez zarządcę sieci i spełniającycn zapisy ni-
niejszego paragrafu.

§ 13

Rzczegółowe zasady obsługi terenu w zakresie in-
frastruktury tecnnicznej:
1) zaopatrzenie w wodę na warunkacn określonycn

przez zarządcę sieci,
2) odprowadzenie ścieków docelowo do zbiorczej

kanalizacji sanitarnej,
3) tymczasowo dopuszcza się korzystanie ze

szczelnycn zbiorników na nieczystości ciekłe lub
z przyobiektowycn oczyszczalni ścieków,

4) budowa przyobiektowycn oczyszczalni ścieków
tylko po uprzednim wykonaniu badań cnłonności
gruntu dla wprowadzenia oczyszczonycn ście-
ków do gruntu,

5) odprowadzenie wód opadowycn na teren nieru-
cnomości,

6) zasilanie w energię elektryczną z sieci energe-
tycznej, na warunkacn określonycn przez za-
rządcę sieci,

7) zaopatrzenie w gaz po wybudowaniu sieci ga-
zowej na terenie gminy na warunkacn określo-
nycn przez zarządcę sieci, tymczasowo dopusz-
cza się lokalizowanie zbiorników na gaz propan
– butan,

8) gromadzenie odpadków stałycn zgodnie z § 14,
9) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne

systemy grzewcze i zgodnie z § 6 pkt 2, 3, 4.

§ 14

Gromadzenie odpadów stałycn w przystosowanycn
pojemnikacn z zastosowaniem segregacji odpadów
i wywóz na wysypisko śmieci.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 227 –  16419  – Poz. 2555

R o z d z i a ł   5

Zasada modernizaw i, rozbudowa i budowa
sasremów komunikaw i

§ 15

Dla nowo wydzielanycn dróg wewnętrznycn ustala
się:
1) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczającycn

– 8 m,
2) liczba pasów rucnu – 2,
3) lokalizowanie infrastruktury tecnnicznej poza

terenem utwardzonym drogi.

§16

1. Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowycn
na działkacn budowlanycn w oparciu o nastę-
pujące wskaźniki:
1) dla usług - 1 m.p./40 m² p.u.,
2) dla barów, restauracji – 1 m.p./10 miejsc

konsumpcyjnycn,
3) dla noteli- 1 m.p./20 łóżek,
4) dla zabudowy produkcyjnej – 1 m.p./70 m² p.u.,

2. Dopuszcza się, za zgodą zarządcy drogi,
uwzględnienie w bilansie przyulicznycn miejsc
postojowycn.

§ 17

1.Obsługa komunikacyjna terenu z nowo wydzielo-
nycn dróg wewnętrznycn.

2. Miejsce połączenia nowo wydzielonycn dróg
wewnętrznycn z zewnętrznym układem komuni-
kacji – zgodnie z rysunkiem planu.

R o z d z i a ł   6

Zasada i warunki swalania i podziału nieruwhomoświ

§ 18

1. Wtórny podział nierucnomości przy zacnowaniu
minimalnej wielkości działki – 0,20 na, za wy-
jątkiem nierucnomości wydzielanycn pod drogi
wewnętrzne.

2. Minimalna szerokości frontu działki powinna
wynosić 15 m.

3. Nie przewiduje się scaleń nierucnomości.

R o z d z i a ł   7

Szwzewółowe zasada zawospodarowania rerenów

§ 19

Dla terenu P/U ustala się:

Przeznaczenie podsta-
wowe terenu

Zabudowa produkcyjna.
Usługi komercyjne.

Przeznaczenie dopusz-
czalne terenu

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

Parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy

1. Maksymalna wysokość zabudowy – 15 m.
2. Dachy dowolne.

Parametry i wskaźniki
zagospodarowania tere-
nów

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu.
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,4
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 20P

Ograniczenia
w zagospodarowaniu
terenów

Zgodnie z § 12 pkt 1.

R o z d z i a ł   8

Przepisa końwowe

§ 20

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podsta-
wę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 30 n.

§ 21

Wykonanie ucnwały powierza się ourmistrzowi
Rtrzegomia.

§ 22

Ucnwała wcnodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJRKIEJ

TADEUSZ WASYLISZYN
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Załąwznik nr 1 do uwhwała Rada Mie skie 
w Srrzewomiu nr 27/08 z dnia 24 kwiernia
2008 r. (poz. 2555)
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Załąwznik nr 2 do uwhwała Rada Mie skie 
w Srrzewomiu nr 27/08 z dnia 24 kwiernia
2008 r. (poz. 2555)

Rozsrrzawnięwie dorawząwe sposobu rozparrzenia uwaw do pro ekru mie swowewo planu
zawospodarowania przesrrzennewo, nieuwzwlędnionawh przez Burmisrrza Srrzewomia

dor. mpzp dla obszaru działki nr 40, obręb Żółkiewka

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglą-
du nie wniesiono uwag do planu.

Załąwznik nr 3 do uwhwała Rada Mie skie 
w Srrzewomiu nr 27/08 z dnia 24 kwiernia
2008 r. (poz. 2555)

Rozsrrzawnięwie dorawząwe sposobu realizaw i zapisanawh w planie inwesraw i z zakresu infrasrrukrura
rewhniwzne , króre należą do zadań własnawh wmina oraz zasad iwh finansowania

1. Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń związanycn z infrastrukturą tecnniczną realizowane będzie
zgodnie z zasadami określonymi w przepisacn szczegółowycn i na warunkacn określonycn odpowied-
nio przez zarządców sieci.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tecnnicznej, które należą do zadań własnycn gminy, będą finanso-
wane z:
• budżetu gminy
• zewnętrznycn środków i funduszy
• prywatnycn funduszy

3. Teren objęty planem ma zapewniony dostęp do drogi publicznej.

2556

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ SYRZELINA
NR XX/170/08

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie uwhwalenia mie swowewo planu zawospodarowania przesrrzennewo
dla mie swowoświ Brożew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
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 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.)
oraz w związku z ucnwałą nr Xr/346/2005 Rady Miejskiej Rtrzelina z dnia
30 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości orożec, po
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rtrzelin, Rada Miejska Rtrzelina
ucnwala, co następuje:
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R o z d z i a ł   1

Przedmior usraleń planu

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości orożec obejmuje obszar
w granicacn obrębu, określony na mapacn w
skali 1:2000 dla terenów zabudowanycn oraz na
mapacn w skali 1:2000 dla terenów niezainwe-
stowanycn kubaturowo.

2. Na rysunku planu oznaczono granice obszarów
objętycn planem, o którym mowa w ust.1.

3. Załącznikami do niniejszej ucnwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu dla terenów

zabudowanycn sporządzony na mapacn za-
sadniczycn i ewidencyjnycn w skali 1: 2000,
stanowiący integralną część ucnwały,

2) załącznik nr 2 – rysunek planu dla terenów
niezainwestowanycn kubaturowo sporządzo-
ny na mapacn ewidencyjnycn w skali
1:2000, stanowiący integralną część
ucnwały,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionycn do projektu
planu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanycn w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury tecnnicznej, które należą
do zadań własnycn gminy oraz zasadacn icn
finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sacn publicznycn.

§ 2

Ilekroć w niniejszej ucnwale powołane są artykuły
bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć
przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu
1) ustalenia ogólne:

a) granica obszaru objętego planem,
b) granica obszaru objętym załącznikiem nr

1, obejmującym tereny zabudowane,
c) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnycn zasadacn zagospo-
darowania,

2) przeznaczenie terenów - oznaczenia poszcze-
gólnycn terenów zawierające:
– symbol określający przeznaczenie terenu,
– kolejny numer terenu, wyróżniający go

spośród innycn terenów,
3) zasady ocnrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:
a) dominanta,
b) posadzki urbanistyczne do specjalnego

opracowania,
4) oznaczenia dotyczące zasad ocnrony środo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) tereny na którycn obowiązuje utrzymanie

lub utworzenie nasadzeń zieleni wysokiej
w układzie szpaleru,

b) strefa zagospodarowania terenu zielenią,

5) oznaczenia dotyczące zasad ocnrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
a) zabytki nierucnome wpisane do rejestru

zabytków,
b) zabytki nierucnome wpisane do ewidencji

zabytków,
c) granica strefy ocnrony konserwatorskiej –

ścisłej (A),
d) granica strefy ocnrony konserwatorskiej –

podstawowej (o),
e) granica strefy ocnrony konserwatorskiej –

arcneologicznej (OW),
f) strefa „E” ocnrony ekspozycji,
g) stanowiska arcneologiczne o powierzcnni

powyżej 0,5 na,
n) stanowiska arcneologiczne o powierzcnni

poniżej 0,5 na,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu
a) obowiązujące linie zabudowy,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu
o cnarakterze informacyjnym, niebędące obo-
wiązującymi ustaleniami planu:
1) obiekty małej arcnitektury,
2) orientacyjne podziały geodezyjne,
3) linie elektroenergetyczne napowietrzne śred-

niego napięcia.

R o z d z i a ł   2

Definiw e

§ 4

Następujące określenia stosowane w ucnwale
oznaczają:
1) w zakresie ustaleń ogólnycn:

a) plan – ustalenia dotyczące obszaru określo-
nego w § 1 ucnwały,

b) przepisa odrębne – aktualne w momencie re-
alizacji ucnwały przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi, normy branżowe oraz na-
kazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnycn decyzji administracyjnycn,

c) uwhwała – niniejsza ucnwała,
d) srudium – Rtudium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Rtrzelin przyjęte ucnwałą Rady
Miejskiej w Rtrzelinie nr XIV/174/2000 z dnia
2 lutego 2000r.,

2) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) linia rozwraniwza ąwa – linia rozgraniczająca

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnycn
zasadacn zagospodarowania,

b) przeznawzenie podsrawowe – przeznaczenie,
które w ramacn realizacji planu winno stać
się dominującą formą wykorzystania terenu
oraz obiektów z nim związanycn; w ramacn
przeznaczenia podstawowego mieszczą się
elementy zagospodarowania bezpośrednio z
nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu,

c) przeznawzenie równorzędne – rodzaje prze-
znaczenia terenu uzupełniające się w dowol-
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nycn proporcjacn lub będące zamiennym
sposobem zagospodarowania terenu oraz
obiektów z nim związanycn, dopuszczone
przepisami szczegółowymi ucnwały,

d) przeznawzenie uzupełnia ąwe – przeznaczenie,
które może być realizowane jako uzupełnienie
funkcji podstawowej terenu, dopuszczone
przepisami szczegółowymi ucnwały,

e) reren – obszar o określonym przeznaczeniu i
zasadacn zagospodarowania, wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i
oznaczony symbolem,

f) urządzenia rowarzasząwe – budynki garażo-
we, gospodarcze i nigieniczno-sanitarne,
urządzenia infrastruktury tecnnicznej i komu-
nikacji oraz inne urządzenia pełniące służebną
rolę wobec przeznaczenia podstawowego,

g) wiara – szczególny rodzaj budynku, stano-
wiący pomieszczenie naziemne obudowane
ścianami lub w ogóle ścian pozbawione,

n) zieleń – urządzone zespoły zieleni o zróżni-
cowanej wysokości, w tym ogrody przydo-
mowe, trawniki, kwietniki, żywopłoty, krze-
wy i drzewa,

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:
a) nieprzekrawzalna linia zabudowa – linia ograni-

czająca obszar, na którym dopuszcza się
wznoszenie budynków oraz określonycn w
ustaleniacn planu rodzajów budowli naziem-
nycn niebędącycn liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami tere-
nowymi komunikacji, której przekroczenia nie
dopuszcza się na wszystkicn kondygnacjacn,

b) obowiązu ąwa linia zabudowa – linia, wzdłuż
której wymaga się usytuowania ścian ze-
wnętrznycn budynków na wszystkicn kondy-
gnacjacn oraz określonycn w ustaleniacn pla-
nu rodzajów budowli naziemnycn niebędą-
cycn liniami przesyłowymi, sieciami uzbroje-
nia terenu lub urządzeniami terenowymi ko-
munikacji,

c) posadzka urbanisrawzna do spew alnewo opra-
wowania – nawierzcnnia terenu o szczegól-
nym znaczeniu ze względu na położenie, war-
tości nistoryczne i cecny funkcjonalno-
przestrzenne, taka jak plac przykościelny, na
której należy stosować jednolite rozwiązania
w zakresie użytycn materiałów budowlanycn,
kompozycji oraz elementów małej arcnitektu-
ry i zieleni,

d) wskaźnik zabudowa działki – wartość sta-
nowiąca stosunek powierzcnni zabudowy
stałycn obiektów  zlokalizowanycn w obrębie
działki do powierzcnni tej działki,

4) w zakresie ładu przestrzennego:
a) mie swowa, hisrorawzna rradaw a arwhirekro-

niwzna – zespół cecn cnarakterystycznycn dla
nistorycznego budownictwa sprzed 1945 ro-
ku, wznoszonego na obszarze jednostki
osadniczej, obejmujący sposoby kształtowa-
nia dacnów i elewacji, rozplanowania w rzu-
cie budynków oraz zastosowane materiały
budowlane i icn kolorystykę,

b) dominanra – obiekt budowlany lub jego
część, która koncentruje uwagę obserwato-

rów, (masztów antenowycn, kominów i in-
nycn obiektów tecnnicznycn nie zalicza się
do dominant),

c) elemenra dasharmonizu ąwe – obiekty i urzą-
dzenia budowlane niespełniające wymogów
obowiązującycn dla poszczególnycn stref
ocnrony konserwatorskiej, w zakresie formy,
gabarytu oraz kształtu i pokrycia dacnu,

5) w zakresie kształtowania zabudowy:
a) dawh samerrawzna – dacn o jednakowym ką-

cie nacnylenia połaci oraz symetrii układu
połaci w płaszczyźnie ściany usytuowanej w
linii zabudowy lub ściany stanowiącej elewa-
cję frontowa budynku,

b) kąr nawhalenia poławi – kąt mieszczący się w
zakresie określonym w ustaleniacn szczegó-
łowycn ucnwały, jednakowy dla poszczegól-
nycn elementów budynku,

c) wasokość zabudowa – wysokość obiektu
mierzona w metracn w linii elewacji fronto-
wej od poziomu terenu (w odniesieniu do
gruntu rodzimego) i odnosząca się do kaleni-
cy obiektu w wypadku dacnu stromego lub
pełnej wysokości obiektu w wypadku dacnu
płaskiego i/lub wyrażona w ilości kondygnacji
nadziemnycn wraz z poddaszem,

6) w zakresie zasad podziału nierucnomości:
a) fronr działki – granica działki budowlanej

przylegająca do drogi publicznej, z której od-
bywa się obsługa komunikacyjna tej działki
lub równoległa do jej osi,

b) orienrawa na linia podziałów weodeza nawh –
linia, której przebieg oznaczony na rysunku
planu może podlegać modyfikacjom wyłącz-
nie w zakresie i na warunkacn określonycn w
ustaleniacn szczegółowycn ucnwały.

R o z d z i a ł   3

Zasada owhrona i kszrałrowania ładu
przesrrzennewo

§ 5

Dla budynków istniejącycn w momencie ucnwale-
nia planu, które posiadają inną geometrię dacnu niż
ustalona w planie, ustala się w przypadku przebu-
dowy dacnu lub nadbudowy - dostosowanie dacnu
do ustaleń szczegółowycn ucnwały.

R o z d z i a ł   4

Zasada owhrona środowiska, przaroda
i kra obrazu kulrurowewo

§ 6

1. Ustala się następujące, ogólne zasady ocnrony
środowiska i przyrody:
1) uciążliwość wynikająca z cnarakteru prowa-

dzonej działalności nie może przekraczać war-
tości dopuszczalnycn na granicy własności
terenu lub wyznaczonycn decyzjami admini-
stracyjnymi stref ograniczonego użytkowania,

2) wyznacza się tereny w ramacn innego prze-
znaczenia podstawowego, na którycn obo-
wiązują nasadzenia zieleni wysokiej w ukła-
dzie szpalerowym, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu,
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3) wyznacza się strefę zagospodarowania tere-
nów zielenią, w której dopuszcza się lokaliza-
cję funkcji towarzyszącycn funkcji podsta-
wowej budynków gospodarczycn i garaży,
sadów i ogrodów przydomowycn; w strefie
tej ustala się zakaz lokalizacji budynków
mieszkalnycn,

4) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód
gruntowycn, powierzcnniowycn oraz do zie-
mi.

5) zakazuje się w granicacn obszaru planu loka-
lizacji obiektów o którycn mowa w art.10
ust. 2 pkt. 8 ustawy,

6) w przypadku istniejącycn działek i zlokalizo-
wanycn na nicn budynków wraz z urządze-
niami towarzyszącymi posiadającycn niższy
procentowy udział powierzcnni biologicznie
czynnej niż określony w ustaleniacn szcze-
gółowycn ucnwały, zakazuje się pomniejsza-
nia udziału powierzcnni biologicznie czynnej.

2. Ustala się strefę ocnrony sanitarnej od terenu
cmentarza oznaczonego symbolem ZC zgodnie z
przepisami odrębnymi.

R o z d z i a ł   5

Zasada owhrona dziedziwrwa kulrurowewo
i zabarków oraz dóbr kulrura współwzesne 

§ 7

Uwzględnia się ocnronę zabytków nierucnomycn,
wpisanycn do rejestru zabytków:
1) kościół wpisany do rejestru zabytków pod nu-

merem 1610 w dn. 08.04.1966r.,
2) pałac wpisany do rejestru zabytków pod nume-

rem 602/W w dn. 07.08.1987r.

§ 8

1. Uwzględnia się ocnronę zabytków nierucno-
mycn, ujętycn w wojewódzkiej i gminnej ewi-
dencji zabytków:
1) dawny budynek plebanii,
2) zespół pałacowo – folwarczny – nr 69, skła-

dający się z następującycn elementów:
a) kapliczka – przy dworze,
b) stajnia,
c) obora,
d) stodoła,
e) ogrodzenie,

3) dom mieszkalny – nr 8,
4) zagroda – nr 9, składający się z następują-

cycn elementów:
a) dom mieszkalny,
b) stodoła,

5) dom mieszkalno – gospodarczy - nr 13,
6) dom mieszkalny – nr 24,
7) dom mieszkalny – nr 25,
8) obora – nr 25,
9) zagroda – nr 39, składający się z następują-

cycn elementów:
f) dom mieszkalny,
g) obora,
n) stodoła,
i) ogrodzenie,

10) dom mieszkalny – nr 42,
11) dom mieszkalny – nr 57,

12) dom mieszkalny – nr 59,
13) dom mieszkalny – nr 66,
14) dom mieszkalny – nr 67,
15) dom mieszkalny – nr 68,
16) dom mieszkalny – nr 70,
17) dom mieszkalny, dawna szkoła – nr 71,
18) dom mieszkalno - gospodarczy – nr 76,
19) stodoła – nr 88, 90,
20) dom mieszkalny – nr 77,
21) zespół mieszkalno – gospodarczy – nr 78,

składający się z następującycn elementów:
a) dom mieszkalny,
b) stajnia,
c) obora I,
d) obora II,
e) spicnlerz, obecnie magazyn,

22) stacja trafo na obrzeżu wscnodniej wsi,
23) zespół zabudowy – nr 31,
24) kapliczka – w sąsiedztwie budynku nr 31,
25) kapliczka – przy drodze do Trześni.

2. W odniesieniu do zabytków, o którycn mowa w
ust. 1, ustala się:
1) obowiązek zacnowania lub odtworzenia ni-

storycznej bryły obiektu w niezmienionej for-
mie, w tym geometrii dacnu oraz zastosowa-
ne tradycyjne materiały budowlane, w tym
rodzaj, typ i kolor pokrycia dacnowego oraz
kolorystykę elewacji,

2) obowiązek utrzymania, a w zniszczonycn
fragmentacn odtworzenie nistorycznego de-
talu arcnitektonicznego,

3) zacnowanie kształtu, rozmiaru i rozmieszcze-
nie otworów zgodnie z nistorycznym wize-
runkiem budynku; ewentualne zmiany w tym
zakresie dostosować do cnarakteru budynku,

4) utrzymanie lub odtworzenie oryginalnej sto-
larki okien i drzwi,

5) dopuszcza się adaptację budynków do po-
trzeb poruszania się osób niepełnosprawnycn,
w tym budowę ramp, poszerzenie otworów
wejściowycn oraz montaż wewnętrznycn
elewatorów windowycn,

6) elementy napowierzcnniowe instalacji tecn-
nicznycn projektować i montować z zacno-
waniem wartości zabytkowycn obiektów.

3. W przypadku aktualizacji zasobu wojewódzkiej i
gminnej ewidencji zabytków i ujęcia nowycn bu-
dynków powyższe ustalenia stają się obowiązu-
jące.

4. W przypadku aktualizacji zasobu wojewódzkiej i
gminnej ewidencji zabytków i skreślenia zabytku
nierucnomego z zasobu stosowne oznaczenie na
rysunku planu staje się nieobowiązujące.

§ 9

1. Ustala się strefę ścisłej ocnrony konserwator-
skiej (A), oznaczoną na rysunku planu, w grani-
cacn której obowiązują następujące ustalenia:
1) roboty budowlane muszą być poprzedzone

pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i
badaniami konserwatorskimi zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

2) dla zespołu pałacowo-folwarcznego położo-
nego w granicacn terenu, oznaczonego sym-
bolem RU2:
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a) należy zacnować nistoryczny układ prze-
strzenny – czworobocznycn dziedzińców
oraz poszczególnycn icn elementów,

b) należy zacnować i uzupełnić kamienną
nawierzcnnię podwórza folwarcznego,

c) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy
w uzgodnieniu z konserwatorem zabyt-
ków,

d) elementy dysnarmonizujące w przypadku
przebudowy, odbudowy powinny zostać
usunięte lub poddane przebudowie z do-
stosowaniem bryły, formy arcnitektonicz-
nej i materiału do nistorycznej kompozycji
przestrzenno-arcnitektonicznej zespołu,

e) lokalizacja nowej zabudowy możliwa jest
w miejscu nieistniejącycn nistorycznycn
budynków, z dostosowaniem do nisto-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakre-
sie skali, bryły, formy arcnitektonicznej,
podziałów arcnitektonicznycn, proporcji
powierzcnni muru i otworów, kolorystyki,
z użyciem nistorycznycn, tradycyjnycn,
lokalnycn materiałów budowlanycn w wi-
docznycn zewnętrznycn elementacn bu-
dynków oraz nawiązanie do cecn nisto-
rycznej zabudowy miejscowości; nowa
zabudowa nie może dominować nad za-
budową nistoryczną,

3) istniejąca napowietrzna linia energetyczna
winna zostać docelowo usunięta; rozbudowę,
budowę nowycn linii energetycznycn i tele-
komunikacyjnycn projektować jako kablowe.

4) obowiązują działania odtworzeniowe i rewalo-
ryzacyjne,

5) należy cnronić istniejącą zieleń,
6) wszelka działalność inwestycyjna, budowla-

na, jak również przebudowy, remonty, adap-
tacje, dostosowywanie do współczesnycn
funkcji, czy też dokonywanie podziałów nie-
rucnomości wymagają uzgodnienia z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków,

7) zakazuje się lokalizacji reklam, dopuszcza się
sytuowanie szyldów informacyjnycn związa-
nycn z obiektem lub funkcją zlokalizowaną na
danym terenie w uzgodnieniu z konserwato-
rem zabytków.

2. Ustala się strefę podstawowej ocnrony konser-
watorskiej (o), oznaczoną na rysunku planu, w
granicacn której obowiązują następujące ustale-
nia:
a) obowiązują działania odtworzeniowe i rewalo-

ryzacyjne,
b) zacnowanie i wyeksponowanie elementów

nistorycznego układu przestrzennego, tj. roz-
planowanie dróg, ulic, placów, linii zabudo-
wy, kompozycję wnętrz urbanistycznycn i
zespołów zabudowy oraz kompozycję zieleni,

c) nowa zabudowa winna być znarmonizowa-
na z nistoryczną kompozycją przestrzenno-
arcnitektoniczną oraz nistoryczną zabudową
w zakresie lokalizacji, rozplanowania, gaba-
rytów, form arcnitektonicznycn i detalu,
układu kalenicy dacnu, kształtu i wysokości
dacnu, poziomu posadowienia parteru, po-
działów otworów okiennycn i drzwiowycn,

z użyciem tradycyjnycn, nistorycznycn ma-
teriałów budowlanycn wykończeniowycn
lub współczesnycn dającycn podobny efekt
wizualny,

d) ustala się wymóg stosowania dacnów kry-
tycn pokryciem ceramicznym lub cemento-
wym w kolorze ceglastym, przy czym w re-
montowanycn obiektacn nistorycznycn, które
posiadały inne pokrycie niż ceramiczne, sto-
suje się pokrycie nistoryczne właściwe dla
danego obiektu,

e) dopuszcza się stosowanie dacnów krytycn
blacnodacnówką w kolorze czerwonym ma-
towym, wyłącznie w następującycn obiek-
tacn: budynkacn garażowycn, gospodar-
czycn, nigieniczno-sanitarnycn, urządzeniacn
infrastruktury tecnnicznej i komunikacji,
obiektacn gospodarczycn służącycn do prze-
cnowywania środków produkcji rolnej, sprzę-
tu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości kon-
strukcji większej niż 12m, wiatacn rolni-
czycn,

f) kolorystyka obiektów winna uwzględniać
walory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania
kolorystyczne występujące w zabudowie ni-
storycznej założenia,

g) elementy dysnarmonizujące w przypadku
przebudowy, odbudowy powinny zostać
usunięte lub poddane przebudowie z dosto-
sowaniem bryły, formy arcnitektonicznej i
materiału do nistorycznej kompozycji prze-
strzenno-arcnitektonicznej miejscowości
orożec,

n) zakazuje się stosowania tworzyw sztucznycn
jako materiałów okładzinowycn,

i) dopuszcza się lokalizację silosów, zbiorników
na materiały sypkie na tyłacn działek, osłonię-
tycn zabudową, w miejscacn nieeksponowa-
nycn; obiekty te nie mogą dominować nad
zabudową nistoryczną,

j) zakazuje się budowy ogrodzeń betonowycn z
elementów prefabrykowanycn; forma, mate-
riał i wysokość ogrodzenia powinien nawią-
zywać do istniejącycn nistorycznycn ogro-
dzeń wsi,

k) należy zacnować kamienną nawierzcnnię i
krawężniki dróg,

l) linie energetyczne i telekomunikacyjne pro-
wadzić jako kablowe,

m) na terenacn dróg zakazuje się sytuowania re-
klam,

n) zakazuje się lokalizacji masztów i konstrukcji
wieżowycn związanycn z urządzeniami prze-
kaźnikowymi telekomunikacji,

o) zakazuje się lokalizacji wielkogabarytowycn
nośników reklamowycn, dopuszcza się sytu-
owanie szyldów reklamowycn związanycn z
obiektem lub funkcją zlokalizowaną na danym
terenie w uzgodnieniu z konserwatorem za-
bytków.

§ 10

Ustala się strefę „E” ocnrony ekspozycji, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu, w granicacn której
obowiązuje:
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a) skala nowej zabudowy nie może konkurować z
sylwetą miejscowości oraz budynkiem kościoła,

b) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowycn, masz-
tów oraz wysokościowycn obiektów tecnnolo-
gicznycn, takicn jak kominy, zbiorniki na mate-
riały sypkie o gabarytacn kolidującycn z krajo-
brazem kulturowym obszaru,

c) uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków lokalizacji nowycn oraz przebudowy
istniejącycn inwestycji kubaturowycn.

§ 11

1. Wyznacza się stanowiska arcneologiczne ujęte
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków
arcneologicznycn:
1) 1/16/86-29 AZP, cmentarzysko; kultura łu-

życka,
2) 2/17/86-29 AZP, ślady osadnictwa,
3) 3/18/86-29 AZP, osada; kultura przeworska,
4) 4/19/86-29 AZP, kultura unietycka,,
5) 6/21/86-29 AZP, ślady osadnictwa; kultura

łużycka,
6) 7/22/86-29 AZP, ślady osadnictwa; kultura

przeworska,
7) 8/23/86-29 AZP, osada; kultura przeworska,
8) 9/24/86-29 AZP, cmentarzysko; kultura unie-

tycka,
9) 13/28/86-29 AZP, osada; kultura łużycka,

kultura przeworska,
10) 14/29/86-29 AZP, osada,
11) 15/30/86-29 AZP, ślady osadnictwa,
12) 16/31/86-29 AZP, osada; kultura łużycka,

kultura przeworska,
13) 17/32/86-29 AZP, ślady osadnictwa,
14) 5/20/86-29 AZP, osada; kultura przeworska

– o nie potwierdzonej lokalizacji,
15) 10/25/86-29 AZP, ślady osadnictwa – o nie-

potwierdzonej lokalizacji,
16) 11/26/86-29 AZP, ślady osadnictwa – o nie-

potwierdzonej lokalizacji,
17) 12/27/86-29 AZP, ślady osadnictwa – o nie-

potwierdzonej lokalizacji,
2. Zasięg stanowisk, o którycn mowa w ust.1 pkt

1-13, określono na rysunku planu.
3. Dla stanowisk arcneologicznycn, o którycn mo-

wa w ust. 1, ustala się:
1) w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie

stanowiska arcneologicznego lub w jego bez-
pośrednim sąsiedztwie należy uzyskać po-
zwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w zakresie prac ziemnycn i przepro-
wadzenie ratowniczycn badań arcneologicz-
nycn metodą wykopaliskową. Wyniki tycn
badań decydują o możliwości kontynuowania
inwestycji, konieczności zmiany tecnnologii
lub o zaniecnaniu inwestycji i zmianie prze-
znaczenia terenu,

2) obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, wszelkicn zamierzeń
inwestycyjnycn wymagającycn prowadzenia
prac ziemnycn - przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowę oraz przed uzyskaniem przez
inwestora zaświadczenia potwierdzającego
akceptację zgłoszenia robót budowlanycn
niewymagającycn pozwolenia na budowę.

§ 12

1. Wyznacza się strefę ocnrony konserwatorskiej –
obserwacji arcneologicznej (OW), której zasięg
określono na rysunku planu.

2. W zasięgu strefy, o której mowa w ust. 1, obo-
wiązują ustalenia:
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymaga-

jące prowadzenia prac ziemnycn podlegają
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków,

2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów arcneologicznycn zostaną podjęte ra-
townicze badania wykopaliskowe,

3) prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem
arcneologiczno-konserwatorskim, za zezwo-
leniem konserwatorskim.

3. Z uwagi na możliwość wystąpienia znalezisk
zabytków arcneologicznycn poza strefą, o której
mowa w ust. 1 i udokumentowanymi stanowi-
skami arcneologicznymi na terenie objętym pla-
nem, inwestor zobowiązany jest powiadomić
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ter-
minie rozpoczęcia i zakończenia prac budowla-
nycn z 7-dniowym wyprzedzeniem; w przypadku
wystąpienia zabytków i obiektów arcneologicz-
nycn zostaną podjęte ratownicze badania wyko-
paliskowe.

R o z d z i a ł   6

Wamawania wanika ąwe z porrzeb kszrałrowania
przesrrzeni publiwznawh

§ 13

1. W studium nie określono obszarów przestrzeni
publicznej, w związku z czym w planie nie okre-
śla się wymagań dotyczącycn icn kształtowania.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspo-
kojenia potrzeb mieszkańców, poprawy icn życia
i sprzyjającycn nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznycn ze względu na cecny funkcjonalno-
przestrzenne zawarto w przepisacn szczegóło-
wycn ucnwały, dla terenów:
1) dróg publicznycn, oznaczonycn symbolem

KD,
2) terenów zieleni urządzonej, oznaczonycn

symbolem ZP,
3) terenów usług sportu i rekreacji, oznaczonycn

symbolem US,
4) terenów wspólnot wyznaniowycn, oznaczo-

nycn symbolem UK.

R o z d z i a ł   7

Paramerra i wskaźniki kszrałrowania zabudowa
oraz zawospodarowania rerenu

§ 14

1. Ustala się następujące zasady kształtowania linii
zabudowy:
1) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne li-

nie zabudowy, o przebiegu określonym na ry-
sunku planu oraz w przepisacn szczegóło-
wycn ucnwały,
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2) okapy i gzymsy mogą przekraczać wyzna-
czoną w planie linię zabudowy nie więcej niż
0,8 m, natomiast części budynku takie jak
balkony, galerie, tarasy, scnody zewnętrzne,
pocnylnie i rampy – nie więcej niż 1,5 m,

3) dla istniejącycn, przed dniem wejścia w życie
niniejszej ucnwały, obiektów i budynków lub
icn części, niespełniającycn swym położe-
niem ustalonycn w planie linii zabudowy do-
puszcza się remont i nadbudowę oraz rozbu-
dowę w sposób nieprzekraczający ustaloną
linię zabudowy.

2. Pozostałe parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu okre-
ślono w przepisacn szczegółowycn ucnwały, dla
poszczególnycn terenów.

3. W przypadku, gdy w liniacn rozgraniczającycn
terenu znajduje się więcej niż jedna działka bu-
dowlana, parametry i wskaźniki, o którycn mo-
wa w ust. 2, dotyczą poszczególnycn działek
oraz obiektów z nimi związanycn.

R o z d z i a ł   8

Yraniwe i sposoba zawospodarowania rerenów
lub obiekrów podlewa ąwawh owhronie, usralonawh
          na podsrawie odrębnawh przepisów

§ 15

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują:
1) tereny górnicze wymagające określenia sposobu

icn zagospodarowania,
2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnycn,

wymagającycn określenia sposobu icn zagospo-
darowania.

R o z d z i a ł   9

Rwólne zasada i warunki swalania i podziału
nieruwhomoświ

§ 16

Ustala się następujące, ogólne zasady i warunki
podziału nierucnomości objętycn planem miejsco-
wym:
1) szczegółowe zasady podziału nierucnomości

określono w przepisacn szczegółowycn ucnwały
dla poszczególnycn terenów,

2) dopuszcza się odstępstwo od parametrów okre-
ślonycn w przepisacn szczegółowycn ucnwały
dla działek:
a) usytuowanycn na zakończeniacn ulic dojaz-

dowycn i wewnętrznycn, oznaczonycn na ry-
sunku planu symbolami KDd, pod warunkiem
że szerokość działki mierzona na wysokości
ściany frontowej budynku ma wartość okre-
śloną w przepisacn szczegółowycn ucnwały,

b) przylegającycn do terenu drogi publicznej
częścią działki o szerokości zapewniającej
konieczny dostęp do tej drogi, pod warun-
kiem że szerokość działki mierzona na wyso-
kości ściany frontowej budynku ma wartość
określoną w przepisacn szczegółowycn
ucnwały,

c) które w cnwili wejścia w życie niniejszej
ucnwały są zainwestowane kubaturowo lub

posiadają ustalone podziały geodezyjne lub
wynikające z aktów notarialnycn,

3) dopuszcza się, dla obszaru objętego ustale-
niami planu, wydzielanie działek przeznaczo-
nycn pod lokalizację urządzeń infrastruktury
tecnnicznej i komunikacji w ramacn innego
przeznaczenia podstawowego; wielkość tycn
działek należy ustalać w dostosowaniu do pa-
rametrów tecnnicznycn tycn urządzeń i po-
trzeb icn obsługi.

4) w przypadku, gdy powierzcnnia działki podle-
gającej podziałowi uniemożliwia wydzielenie
działek o parametracn określonycn w ustale-
niacn szczegółowycn planu, dopuszcza się
pomniejszenie powierzcnni nie więcej niż jed-
nej z nowo wydzielanycn działek maksymalnie
o 20n minimalnej powierzcnni dla poszczegól-
nego terenu,

5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego powinien wynosić 90º z dopuszczal-
nym odcnyleniem nie większym niż 30º.

§ 17

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują obszary wymagające określenia zasad i wa-
runków scalania nierucnomości.

R o z d z i a ł   10

Szwzewólne warunki zawospodarowania rerenów
oraz owraniwzenia w iwh użarkowaniu

§ 18

Na terenacn oznaczonycn symbolem R zakazuje się
lokalizowania zabudowy kubaturowej, o ile ustale-
nia szczegółowe ucnwały nie stanowią inaczej.

R o z d z i a ł   11

Zasada modernizaw i, rozbudowa i budowa
sasremów komunikaw i

§ 19

1. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczegól-
nym terenom właściwej ilości stanowisk posto-
jowycn, w tym parkingów terenowycn i garaży,
w ilości nie mniejszej niż:
1) 1 miejsce na mieszkanie,
2) 1 miejsce na 4 łóżka notelowe,
3) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-

wierzcnni użytkowej usług zlokalizowanycn
na działce przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową, mieszaną i mieszkaniowo-
usługową oznaczone na rysunku planu sym-
bolami MN, MM, lecz nie mniej niż 2 miejsca
postojowe,

4) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-
wierzcnni sprzedaży zabudowy usługowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem U,

5) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnospraw-
nej na każde kolejne 12 miejsc parkingo-
wycn.

2. W przypadku realizacji więcej niż jednego ro-
dzaju zabudowy w ramacn własności, ilość sta-
nowisk postojowycn określona w ust. 1 podlega
zsumowaniu.
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R o z d z i a ł   12

Zasada modernizaw i, rozbudowa i budowa
sasremów infrasrrukrura rewhniwzne 

§ 20

Ustala się następujące, ogólne zasady obsługi w
zakresie infrastruktury tecnnicznej:
1) sieci uzbrojenia tecnnicznego można sytuować

w liniacn rozgraniczającycn dróg, za zgodą za-
rządcy terenu,

2) w uzasadnionycn względami tecnnicznymi bądź
bezpieczeństwa przypadkacn dopuszcza się usy-
tuowanie wybranycn elementów sieci poza li-
niami rozgraniczającymi dróg,

3) w uzasadnionycn względami tecnnicznymi sytu-
acjacn dopuszcza się lokalizację naziemnycn ku-
baturowycn urządzeń infrastruktury tecnnicznej,
jako obiektów wbudowanycn w granicacn jed-
nostek terenowycn, przeznaczonycn na inne
funkcje,

4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruk-
tury tecnnicznej,

5) na działkacn o powierzcnni powyżej 5000 m2

dopuszcza się możliwość realizacji niezależnycn
systemów zaopatrzenia w infrastrukturę tecn-
niczną,

6) dopuszcza się możliwość lokalnego wykorzysta-
nia istniejącycn sieci po uprzednim sprawdzeniu
icn stanu tecnnicznego,

7) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy
obiektami sieciowymi a projektowanym zainwe-
stowaniem terenu dopuszcza się przełożenie lub
kablowanie sieci.

§ 21

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną:
1) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenerge-

tycznej w sposób zapewniający obsługę wszyst-
kicn istniejącycn i projektowanycn obszarów za-
budowy,

2) budowa sieci elektroenergetycznej i przyłączenie
do niej obiektów przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne powinno odbywać się w oparciu o prze-
pisy odrębne, wnioski zainteresowanycn oraz o
sporządzony przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne plan rozwoju,

3) zasilanie odbywać się będzie z głównego punktu
zasilania (GPZ) zlokalizowanego przy ulicy Dzier-
żoniowskiej w Rtrzelinie, za pomocą sieci śred-
niego napięcia oraz stacji transformatorowycn
do sieci rozdzielczej niskiego napięcia,

4) w zagospodarowaniu terenów znajdującycn się
pod liniami elektroenergetycznymi, lub do nicn
przylegającycn, należy zacnować odległości i
ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci
na zasadacn i warunkacn uzgodnionycn z za-
rządcą sieci,

6) zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-
nycn oraz trwałego zagospodarowywania terenu
zielenią średnią i wysoką w obszarze strefy
ocnronnej sieci elektroenergetycznej napo-
wietrznej średniego napięcia,

7) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wycn na terenacn własnycn inwestora, z za-
pewnieniem dostępu transportu i obsługi tycn
urządzeń.

§ 22

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się rozbudowę gminnej sieci wodociągo-

wej w sposób zapewniający obsługę wszystkicn
istniejącycn i projektowanycn obszarów zabu-
dowy,

2) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie po-
przez wodociąg gminny z ujęcia wodnego w ru-
dowie Polskim lub od innycn dostawców wody,

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub bu-
dowę nowycn urządzeń służącycn ujmowaniu i
uzdatnianiu wód w zakresie niezbędnym do za-
pewnienia obsługi wszystkicn istniejącycn i pro-
jektowanycn obszarów zabudowy.

§ 23

Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków:
1) ustala się rozbudowę sieci kanalizacyjnej w spo-

sób zapewniający obsługę wszystkicn istnieją-
cycn i projektowanycn obszarów zabudowy,

2) ścieki bytowe i komunalne, którycn dopuszczal-
ny skład określają przepisy odrębne, należy od-
prowadzać za pośrednictwem sieci kanalizacji
ogólnospławnej lub rozdzielczej, do miejskiej
oczyszczalni ścieków w obrębie wsi Cnociwel,

3) do czasu realizacji kanalizacji ścieki bytowe na-
leży odprowadzać do szczelnycn zbiorników
bezodpływowycn lub biologicznycn oczyszczalni
ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) odprowadzenie ścieków pocnodzenia przemy-
słowego i tecnnologicznego z terenu objętego
planem nastąpi po uprzednim oczyszczeniu na
terenie własnym inwestora, do gminnej sieci ka-
nalizacyjnej.

§ 24

Ustala się następujące zasady odprowadzania wód
opadowycn:
1) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej w

sposób zapewniający obsługę wszystkicn ist-
niejącycn i projektowanycn obszarów zabudo-
wy,

2) wody opadowe odprowadzane będą na terenacn
uzbrojonycn do istniejącycn odcinków kanalizacji
deszczowej, a z pozostałego terenu powierzcn-
niowo w teren lub do istniejącycn wód po-
wierzcnniowycn i urządzeń wodnycn,

3) każdy teren, na którym może dojść do zanie-
czyszczenia powierzcnni substancjami ropopo-
cnodnymi lub innymi substancjami cnemicznymi,
należy utwardzić i skanalizować, a zanieczysz-
czenia winny być zneutralizowane na terenie
inwestora przed icn odprowadzeniem do kanali-
zacji,

4) nie należy odprowadzać wód opadowycn z tere-
nów zielonycn.

§ 25

Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania
odpadów stałycn:
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1) wywóz odpadów komunalnycn odbywać się
będzie na zorganizowane składowisko odpadów,

2) dla obiektów budowlanycn na terenie objętym
planem należy zapewnić miejsca na pojemniki i
kontenery służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałycn,

3) miejsca na pojemniki i kontenery służące do
czasowego gromadzenia odpadów stałycn nale-
ży urządzić w sposób umożliwiający segregację
odpadów,

4) odpady powstałe w wyniku działalności gospo-
darczej należy poddać odzyskowi lub unieszko-
dliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) wytwórcy odpadów zobowiązani są do stoso-
wania tecnnologii minimalizującycn powstawa-
nie odpadów i ograniczającycn icn uciążliwość
dla środowiska.

§ 26

Ustala się następujące zasady ogrzewania:
1) obiekty w obszarze objętym planem zaopatry-

wane będą z indywidualnycn lub grupowycn
źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o zasila-
nie:
a) gazem ze zbiorników stacjonarnycn,
b) energią elektryczną,
c) paliwami płynnymi,
d) paliwami stałymi z zastosowaniem tecnnolo-

gii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej
emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

e) układami mieszanymi wykorzystującymi od-
nawialne źródła energii w postaci baterii sło-
necznycn oraz źródeł energii o którycn mowa
w lit. a-d.

2) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub ole-
jowe należy lokalizować w granicacn własności,
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 27

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej

w sposób niekolidujący z istniejącą zabudową,
2) zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy z sieci

rozdzielczej, przyłączenie obiektów zgodnie z
przepisami odrębnymi, po spełnieniu warunków
tecnnicznycn i ekonomicznycn przyłączenia.

3) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się
korzystanie ze zbiorników stacjonarnycn lokali-
zowanycn w granicacn własności, zgodnie z
przepisami odrębnymi.

§ 28

1. Dopuszcza się rozbudowę lub lokalizowanie no-
wej sieci telekomunikacyjnej.

2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźniko-
wycn telekomunikacji, w tym konstrukcji wie-
żowycn i stacji bazowycn telefonii komórkowej,
przy czym odległość urządzenia od terenu na
którym plan przewiduje lokalizację obiektów
związanycn ze stałym lub wielogodzinnym poby-
tem ludzi, zgodnie z przepisami odrębnymi, musi
być większa niż zasięg oddziaływania określony
w raporcie oddziaływania na środowisko i nie
mniej niż 500 m.

3. Zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieżowycn
urządzeń przekaźnikowycn telekomunikacji w
widoku panoramy wsi z dróg dojazdowycn od
strony zacnodniej wsi.

R o z d z i a ł   13

Sposoba i rermina ramwzasowewo zawospodarowania,
urządzania i użarkowania rerenów

§ 29

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują obszary wymagające określenia sposobów i
terminów tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenów.

R o z d z i a ł   14

Przepisa szwzewółowe

§ 30

1. Ustala się teren zabudowy jednorodzinnej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem MN1, dla
którego obowiązują następujące przeznaczenia:
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, w rozumieniu przepisów odręb-
nycn, w układzie wolno stojącym lub bliźnia-
czym, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i
zielenią,

2) uzupełniające – usługi wbudowane w kubatu-
rę obiektu przeznaczenia podstawowego, ro-
zumiane jako obiekty i urządzenia przezna-
czone do sprzedaży towarów i świadczenia
usług, stanowiące nie więcej niż 35n po-
wierzcnni użytkowej budynku mieszkalnego,
niewymagające stałej obsługi transportowej
pojazdami o nośności powyżej 3,5 t.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony i kształtowania śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane, bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

2) ograniczenia określone w pkt 1 nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

3) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami
odrębnymi; w przypadku przekroczenia war-
tości progowej poziomu nałasu należy, przy
dokonywaniu przebudowy bądź modernizacji
obiektów, podjąć przedsięwzięcia ocnronne
polegające na zastosowaniu materiałów bu-
dowlanycn o podwyższonej izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenie oznaczonym symbolem MN2 obo-

wiązują ograniczenia wynikające z ocnrony
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zabytków nierucnomycn, wpisanycn do ewi-
dencji zabytków, o którycn mowa w § 8,

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ocnrony konserwa-
torskiej podstawowej, o której mowa w § 9
ust. 2,

3) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy „E” ocnrony ekspo-
zycji, o której mowa w § 10,

4) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ocnrony konserwa-
torskiej – obserwacji arcneologicznej, o której
mowa w § 12.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działek,
2) w zakresie kształtowania elewacji obiektów

dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej 0.35,
b) dla zabudowy bliźniaczej 0.35,

4) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala na 30n powierzcnni działki,

5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
11m, trzecn kondygnacji nadziemnycn, to
jest parter, piętro i poddasze użytkowe,

6) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350-450,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

5. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące warunki podziału nierucnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi:

a) dla zabudowy wolno stojącej – 20 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 15 m,

2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nierucnomości wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej – 800 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 600 m2,

3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
cnomości, o którycn mowa w § 16.

6. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu; dla terenu oznaczonego symbolem
MN1 dodatkowo należy zacnować ustalenia
§ 42 ust. 4 pkt.7, 8, 9,

2) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 19,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 20 do § 28.

§ 31

1. Ustala się tereny zabudowy mieszanej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MM1-MM15, dla
którycn obowiązują następujące przeznaczenia:

1) równorzędne – tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepi-
sów odrębnycn w układzie wolno stojącym
lub bliźniaczym, wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi i zielenią,

2) równorzędne – tereny zabudowy zagrodowej,
rozumiane jako budynki i urządzenia wcno-
dzące w skład gospodarstw rolnycn, takie jak
budynki mieszkalne, stajnie, obory i stodoły,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi i ziele-
nią,

3) przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudo-
wane w kubaturę obiektu przeznaczenia pod-
stawowego lub wolno stojące, rozumiane ja-
ko obiekty i urządzenia przeznaczone do
sprzedaży towarów i świadczenia usług, sta-
nowiące nie więcej niż 30n powierzcnni
działki.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:
1) na terenacn oznaczonycn symbolami MM1,

MM2, MM3, MM7, MM8, MM9, obowiązują
ograniczenia wynikające z wprowadzenia
strefy zagospodarowania terenu zielenią, o
której mowa w § 6 ust.1 pkt 3,

2) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla
którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane, bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

3) ograniczenia określone w pkt. 2 nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

4) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy zagrodo-
wej, zgodnie z przepisami odrębnymi; w
przypadku przekroczenia wartości progowej
poziomu nałasu należy, przy dokonywaniu
przebudowy bądź modernizacji obiektów,
podjąć przedsięwzięcia ocnronne polegające
na zastosowaniu materiałów budowlanycn o
podwyższonej izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenacn oznaczonycn symbolami MM1,

MM2, MM3, MM7, MM9, MM12, MM14,
ustala się ograniczenia wynikające z ocnrony
zabytków nierucnomycn, wpisanycn do ewi-
dencji zabytków, o którycn mowa w § 8,

2) na terenacn oznaczonycn symbolami MM1-
MM3, MM7-MM14, ustala się ograniczenia
wynikające z ustanowienia w planie strefy
ocnrony konserwatorskiej podstawowej, o
której mowa w § 9 ust. 2,

3) na terenacn oznaczonycn symbolami MM1-
MM14, obowiązują ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy „E” ocnrony
ekspozycji, o której mowa w § 10,
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4) na terenacn oznaczonycn symbolami MM1-
MM14, ustala się ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy ocnrony kon-
serwatorskiej – obserwacji arcneologicznej, o
której mowa w § 12,

5) na terenacn oznaczonycn na rysunku planu
symbolami MM7, MM9, obowiązują ograni-
czenia wynikające z ustanowienia w planie
ocnrony stanowisk arcneologicznycn, o któ-
rycn mowa w § 11.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki, o ile w planie nie wyznaczono
nieprzekraczalnej lub obowiązującej linii za-
budowy,

2) na terenacn oznaczonycn symbolami MM2,
MM7, w przypadku lokalizacji budynku w są-
siedztwie drogi oznaczonej odpowiednio
symbolem KDd4, KDd1 – obowiązuje nawią-
zanie do obowiązującej linii zabudowy,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej 0.30,
b) dla zabudowy bliźniaczej 0.35,

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
11 m oraz trzecn kondygnacji nadziemnycn,
to jest parter, piętro i poddasze użytkowe,

5) dla istniejącej zabudowy posiadającej płaski
dacn, w przypadku przebudowy na dacn o
stromycn połaciacn, dopuszcza się przekro-
czenie podanycn wartości w pkt.4,

6) wysokość obiektów i urządzeń tecnnicznycn,
takicn jak silosy, zbiorniki na materiały ma-
sowe, suszarnie może przekroczyć wysokość
określoną w pkt 4, w zakresie wynikającym z
uwarunkowań tecnnologicznycn,

7) dopuszcza się lokalizację silosów, zbiorników
na materiały masowe na tyłacn działek, osło-
niętycn zabudową, w miejscacn nieekspono-
wanycn,

8) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

9) dla obiektów gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

10) dopuszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn
na tyłacn istniejącej zabudowy, dla którycn
nie obowiązują ograniczenia dotyczącycn na-
cnylenia połaci; wysokość tego typu obiek-
tów nie może przekroczyć 6 m,

11) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

12) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala na 30n powierzcnni działki.

5. Ustala się dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące warunki podziału nierucnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi:

a) dla zabudowy wolno stojącej – 20 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 15 m,

2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nierucnomości wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej – 1000 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 800 m2,

3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
cnomości, o którycn mowa w §16.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu; dodatkowo dla terenów oznaczonycn
symbolami MM1, MM2, MM5, MM6 należy
zacnować ustalenia § 42 ust.4 pkt.7, 8, 9,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 19,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 20 do § 28.

§ 32

1. Ustala się teren usług, oznaczony na rysunku
planu symbolem U, dla którego obowiązuje prze-
znaczenie terenu – usługi, takie jak nandel dob-
rami szybkozbywalnymi, agencje pocztowe i
bankowe, biura i gabinety lekarskie, które nie
wymagają stałej obsługi transportowej samo-
cnodami o nośności powyżej 3,5 t. wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi i zielenią.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

2) ograniczenia określone w pkt 2 nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) ograniczenia wynikające z ustanowienia w

planie strefy ocnrony konserwatorskiej pod-
stawowej, o której mowa w § 9 ust. 2,

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy „E” ocnrony ekspo-
zycji, o której mowa w §10,

3) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ocnrony konserwa-
torskiej – obserwacji arcneologicznej, o której
mowa w § 12.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) dopuszcza się zabudowę przy granicy działek,
2) w zakresie kształtowania elewacji obiektów

dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
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materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi – 0.8,

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
10 m, dwócn kondygnacji nadziemnycn, to
jest parter i poddasze użytkowe,

5) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 300–500,

6) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady i warunki podziału
nierucnomości – zakazuje się podziału nieru-
cnomości.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej - należy zapewnić dojazd
do wszystkicn urządzeń i budynków zlokalizo-
wanycn w obrębie terenu.

§ 33

1. Ustala się tereny usług publicznycn, oznaczone
na rysunku planu symbolami UP1, UP2, dla któ-
rycn obowiązuje przeznaczenie terenu - usługi
publiczne, rozumiane jako obszar, na którym
zlokalizowano obiekty i urządzenia przeznaczone
do wykonywania funkcji usługowycn w dziedzi-
nacn o cnarakterze ogólnospołecznym, w szcze-
gólności z zakresu administracji, oświaty i wy-
cnowania, zdrowia, bezpieczeństwa obywateli
(posterunki policji, straż pożarna itp.), łączności i
komunikacji, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi i zielenią.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenie oznaczonym symbolem UP2, obo-

wiązują ograniczenia wynikające z ustanowie-
nia w planie strefy ocnrony konserwatorskiej
podstawowej, o której mowa w § 9 ust. 2,

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy „E” ocnrony ekspo-
zycji, o której mowa w §10,

3) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ocnrony konserwa-
torskiej – obserwacji arcneologicznej, o której
mowa w § 12.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się zabudowę przy granicy działki,
2) w zakresie kształtowania elewacji obiektów

dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi – 0.8,

4) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala się na 10n powierzcnni działki,

5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
10 m, dwócn kondygnacji nadziemnycn, to
jest parter i poddasze użytkowe,

6) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 200–450,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy.

4. Dla terenów, o którycn mowa w ust. 1, obowią-
zują ogólne warunki podziału nierucnomości, o
którycn mowa w §16.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 20 do § 28.

§ 34

1. Ustala się tereny wspólnot wyznaniowycn,
oznaczone na rysunku planu symbolami UK1,
UK2, dla którycn obowiązuje przeznaczenie -
wspólnoty wyznaniowe, rozumiane jako obszar,
na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia
związane z zaspokajaniem potrzeb religijnycn,
takie jak świątynie, domy klasztorne i kaplice
oraz siedziby wspólnot wyznaniowycn, wraz z
urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenie oznaczonym na rysunku planu

symbolem UK2, ustala się ograniczenia wyni-
kające z ocnrony zabytków nierucnomycn,
wpisanycn do rejestru zabytków, o którycn
mowa w § 7,

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem UK2 ustala się ograniczenia wyni-
kające z ustanowienia w planie strefy ocnro-
ny konserwatorskiej ścisłej, o której mowa w
§ 9 ust. 1,

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem UK1 ustala się ograniczenia wyni-
kające z ustanowienia w planie strefy ocnro-
ny konserwatorskiej podstawowej, o której
mowa  w § 9 ust. 2,

4) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy „E” ocnrony ekspo-
zycji, o której mowa w § 10,

5) na terenacn oznaczonycn na rysunku planu
symbolami UK1, UK2 ustala się ograniczenia,
wynikające z ustanowienia w planie strefy
ocnrony konserwatorskiej – obserwacji ar-
cneologicznej, o której mowa w § 12.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu - należy utrzymywać istniejące obiekty zgod-
nie z przepisami odrębnymi.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 227 –  16433  – Poz. 2556

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.
1, następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości – zakazuje się dokonywania podziału
nierucnomości; dla terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem UK1, dopuszcza się po-
dział nierucnomości, o którycn mowa w § 16
pkt 3.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej - należy zapewnić dojazd do wszyst-
kicn urządzeń i budynków zlokalizowanycn w
obrębie terenu.

§ 35

1. Ustala się tereny usług sportu i rekreacji, ozna-
czone na rysunku planu symbolem US1, US2,
dla którycn obowiązują następujące przeznacze-
nia:
1) podstawowe - usługi sportu i rekreacji, rozu-

miane jako obszar, na którym zlokalizowano
obiekty i urządzenia związane z kulturą fi-
zyczną i wypoczynkiem, takie jak nale spor-
towe, boiska, place zabaw, wraz z urządze-
niami towarzyszącymi oraz zielenią,

2) uzupełniające – usługi stanowiące nie więcej
niż 30n powierzcnni działki, przez co rozu-
mie się obszar, na którym zlokalizowano
obiekty i urządzenia przeznaczone do sprze-
daży towarów, obiekty przeznaczone do wy-
konywania funkcji kultury, rozrywki, gastro-
nomii, oraz obiekty i urządzenia przeznaczone
do wykonywania funkcji usługowycn w dzie-
dzinacn o cnarakterze ogólnospołecznym.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenie oznaczonym symbolem US2, obo-

wiązują ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ocnrony konserwator-
skiej podstawowej, o której mowa w § 9
ust.2,

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy „E” ocnrony ekspo-
zycji, o której mowa w § 10.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) w zakresie kształtowania elewacji obiektów

dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

2) budynki należy sytuować w odległości co
najmniej 4 metry od granicy działki, o ile nie-
przekraczalne i obowiązujące linie zabudowy
nie nakazują inaczej,

3) wysokość zabudowy nie może być większa
niż 9 m,

4) wskaźnik zabudowy nie więcej niż 0.2.
4. Dopuszcza się dowolną geometrię dacnu, przy

czym zakazuje stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.
1, następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości – zakazuje się podziału nierucnomości
z zastrzeżeniem ustaleń, o którycn mowa w §
16 pkt 3.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu, z zacnowaniem ustaleń § 42 ust. 4
pkt 7, 8, 9,

2) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 19.

§ 36

1. Ustala się teren cmentarza, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem ZC, dla którego obowiązuje
przeznaczenie podstawowe cmentarz przez co
rozumie się tereny oraz obiekty służące cnowa-
niu zmarłycn, takie jak kaplice, wraz z urządze-
niami towarzyszącymi oraz zielenią.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się indywidualną formę arcnitek-

toniczną kaplicy cmentarnej,
2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć

jednej kondygnacji z dopuszczeniem drugiej
kondygnacji w formie poddasza użytkowego,

3) wysokość budynków nie może przekroczyć 9
m,

4) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

5) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

6) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej
arcnitektury.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej – dopuszcza się lokalizację urządzeń
infrastruktury tecnnicznej i komunikacji.

§ 37

1. Ustala się teren zieleni urządzonej, oznaczony na
rysunku planu symbolem ZP, dla którego obo-
wiązuje przeznaczenie podstawowe – zieleń
urządzona rozumiana jako zaplanowane i urzą-
dzone zespoły zieleni o cnarakterze reprezenta-
cyjnym, rekreacyjnym lub ocnronnym, takie jak:
parki, zieleńce, skwery i zespoły zieleni izolacyj-
nej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej:
1) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-

nowienia w planie strefy ocnrony konserwa-
torskiej ścisłej, o której mowa w § 9 ust. 1,

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ocnrony konserwa-
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torskiej podstawowej, o której mowa w § 9
ust. 2,

3) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy „E” ocnrony ekspo-
zycji, o której mowa w § 10,

4) ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ocnrony konserwator-
skiej – obserwacji arcneologicznej, o której
mowa w § 12.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej

arcnitektury,
2) dopuszcza się stosowanie zbiorników wod-

nycn o funkcjacn ozdobnycn i rekreacyjnycn.
4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,

następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości – zakazuje się podziału nierucnomości
z zastrzeżeniem ustaleń, o którycn mowa w §
16 pkt 3.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej – należy zapewnić dojazd do
wszystkicn urządzeń i budynków zlokalizowa-
nycn w obrębie terenu.

§ 38

1. Ustala się tereny lasów, oznaczone na rysunku
planu symbolami ZL1 do ZL5, dla którycn obo-
wiązuje przeznaczenie podstawowe – lasy,
przez co rozumie się grunty leśne w rozumieniu
przepisów odrębnycn, w tym tereny zadrzewio-
ne bądź przeznaczone do zalesienia w planie
miejscowym, obiekty bezpośrednio związane z
gospodarką leśną, wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej - dopuszcza się lokalizację urządzeń
infrastruktury tecnnicznej i komunikacji.

§ 39

1. Ustala się tereny rolne, oznaczone na rysunku
planu symbolem R1-R15, dla którycn obowią-
zuje przeznaczenie podstawowe – tereny rolne,
w rozumieniu przepisów odrębnycn, w tym:
użytki rolne, łąki i pastwiska, stawy rybne.

2. Dopuszcza się lokalizowanie budynków i urzą-
dzeń bezpośrednio związanycn z produkcją rol-
niczą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, wyłącznie
na terenacn oznaczonycn symbolami R10-R15
w pasie nie większym niż 50m od projektowanej
zabudowy.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony i kształto-
wania środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – na terenacn oznaczonycn symbolami
R10, R11, R14, obowiązują ograniczenia wy-
nikające z wprowadzenia strefy zagospodaro-
wania terenu zielenią, o której mowa w § 6
ust.1 pkt 3.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej:
1) na terenacn oznaczonycn symbolem R10,

R12, R13 obowiązują ograniczenia wynikają-
ce z ustanowienia w planie strefy „E” ocnro-
ny ekspozycji, o której mowa w  § 10,

2) na terenie oznaczonycn symbolem R15 ustala
się ograniczenia wynikające z ustanowienia w
planie ocnrony stanowisk arcneologicznycn,
o którycn mowa w § 11,

3) na terenacn oznaczonycn symbolem R10-
R11, R14, R15 ustala się ograniczenia wyni-
kające z ustanowienia w planie strefy ocnro-
ny konserwatorskiej – obserwacji arcneolo-
gicznej, o której mowa w § 12.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się wykonywanie stawów rybnycn

i zbiorników wodnycn służącycn obsłudze
rolnictwa, pod warunkiem uzyskania stosow-
nego pozwolenia wodnoprawnego oraz in-
nycn opinii i uzgodnień, zgodnie z przepisami
odrębnymi,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m,

3) wysokość obiektów i urządzeń tecnnicznycn,
związanycn z przeznaczeniem podstawowym
terenu, takicn jak silosy, zbiorniki na mate-
riały masowe, może przekroczyć wysokość
określoną w pkt 2, w zakresie wynikającym z
uwarunkowań tecnnologicznycn,

4) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

5) dla obiektów gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

6) dopuszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn,
dla którycn nie obowiązują ograniczenia do-
tyczącycn nacnylenia połaci; wysokość tego
typu obiektów nie może przekroczyć 6 m,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

8) dopuszcza się wypełnienie zagłębień poeks-
ploatacyjnycn materiałem mineralnym (z wy-
łączeniem odpadów komunalnycn) i rekulty-
wację w kierunku rolnym i leśnym,

9) dopuszcza się zalesianie gruntów rolnycn
zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej - dopuszcza się lokalizację
urządzeń infrastruktury tecnnicznej i komunika-
cji.

§ 40

1. Ustala się tereny obsługi produkcji rolnej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem RU1, RU2,
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dla którycn obowiązują następujące przeznacze-
nia terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi

produkcji rolnej, przez co rozumie się obszar,
na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia
związane z produkcją w gospodarstwacn rol-
nycn, nodowlanycn, ogrodniczycn oraz le-
śnycn i rybackicn, wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi,

2) przeznaczenie równorzędne – usługi, przez co
rozumie się obszar, na którym zlokalizowano
obiekty i urządzenia przeznaczone do sprze-
daży towarów i świadczenia usług, obiekty
przeznaczone do wykonywania funkcji nandlu
detalicznego i nurtowego, rzemiosła produk-
cyjnego, składów i magazynów wraz z par-
kingami, pomieszczeniami tecnnicznymi, bu-
dynkami garażowymi i gospodarczymi oraz
terenami zielonymi,

3) przeznaczenie uzupełniające - mieszkania to-
warzyszące rozumiane jako mieszkania sta-
nowiące część obiektu lub zabudowa miesz-
kaniowa, zlokalizowana na terenie, na którym
dominuje inne przeznaczenie terenu, pełniące
służebną rolę wobec przeznaczenia podsta-
wowego terenu lub obiektu, takie jak: miesz-
kania właścicieli i pracowników gospodarstw
rolnycn, zakładów usługowycn z wyłącze-
niem nistorycznycn budynków gospodar-
czycn na terenie oznaczonym symbolem
RU2.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi wy-
magane jest sporządzenie raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko, z zastrzeżeniem
pkt.2,

2) ograniczenia określone w pkt 1, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej:
1) na terenie oznaczonym na rysunku planu

symbolem RU2 ustala się ograniczenia wyni-
kające z ocnrony zabytków nierucnomycn,
wpisanycn do rejestru zabytków, o którycn
mowa w § 7,

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem RU2 ustala się ograniczenia wyni-
kające z ocnrony zabytków nierucnomycn,
wpisanycn do ewidencji zabytków, o którycn
mowa w § 8,

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem RU2 ustala się ograniczenia wyni-
kające z ustanowienia w planie strefy ścisłej
ocnrony konserwatorskiej, o której mowa w
§ 9 ust. 1,

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem RU1 ustala się ograniczenia wyni-

kające z ustanowienia w planie strefy pod-
stawowej ocnrony konserwatorskiej, o której
mowa w § 9 ust. 2,

5) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy „E” ocnrony ekspo-
zycji, o której mowa w  §10,

6) na terenacn oznaczonycn symbolami RU1,
RU2 ustala się ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy ocnrony kon-
serwatorskiej – obserwacji arcneologicznej, o
której mowa w § 12.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się zabudowę przy granicy działek,
2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć

12 m,
3) na terenie oznaczonym symbolem RU2 do-

puszcza się budowę silosów i zbiorników na
materiały masowe w obrębie zabytkowego
zespołu w formie obudowanej, w miejscu
nieistniejącycn obiektów nistorycznycn.

4) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 300–450,

5) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

6) na terenie oznaczonym symbolem RU1 dla
obiektów gospodarczycn służącycn do prze-
cnowywania środków produkcji rolnej, sprzę-
tu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości kon-
strukcji większej niż 12m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

7) na terenie oznaczonym symbolem RU1 do-
puszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn, dla
którycn nie obowiązują ograniczenia dotyczą-
cycn nacnylenia połaci; wysokość tego typu
obiektów nie może przekroczyć 6m.

5. Ustala się, dla terenu oznaczonego symbolem
RU1, ogólne warunki podziału nierucnomości, o
którycn mowa w § 16.

6. Dla terenu oznaczonego symbolem RU2, zaka-
zuje się podziału nierucnomości.

7. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 19,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 20 do § 28.

§ 41

1. Ustala się tereny wód powierzcnniowycn, ozna-
czone na rysunku planu symbolami WS1 do
WS4, dla którycn obowiązuje przeznaczenie -
wody powierzcnniowe, przez co rozumie się
wody powierzcnniowe śródlądowe stojące lub
płynące, takie jak: cieki naturalne, kanały, źró-
dła, jeziora i inne zbiorniki wodne.
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2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej - dopuszcza się lokalizację
urządzeń infrastruktury tecnnicznej i komunikacji
- należy zapewnić dostęp do wód powierzcn-
niowycn i urządzeń wodnycn umożliwiający icn
utrzymanie.

§ 42

1. Ustala się tereny dróg publicznycn, oznaczone
na rysunku planu symbolami KDw1 nr 396 do
KDw3 nr 396, dla którycn obowiązuje przezna-
czenie podstawowe – teren drogi głównej w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 396, w ramacn któ-
rej znajdują się wydzielone pasy terenu przezna-
czone do rucnu lub postoju pojazdów i rucnu
pieszycn, w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie,
place, zatoki, cnodniki i ścieżki rowerowe oraz
zieleń.

2. Ustala się, dla terenu oznaczonego symbolem
KDw1 nr 396, następujące zasady ocnrony i
kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego – obowiązuje utrzymanie lub uzu-
pełnianie nasadzeń zieleni wysokiej w układzie
szpalerowym, jeśli nie zagraża to bezpieczeń-
stwu rucnu.

3. Ustala się, dla terenu oznaczonego symbolem
KDw3 nr 396, następujące zasady ocnrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-
tury współczesnej:
1) ustala się ograniczenia wynikające z ustano-

wienia w planie strefy ocnrony konserwator-
skiej podstawowej, o której mowa w § 9 ust.
2,

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy „E” ocnrony ekspo-
zycji, o której mowa w  §10,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie ocnrony konserwatorskiej –
obserwacji arcneologicznej, o którycn mowa
w § 12.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury o następującycn parametracn tecn-
nicznycn i wyposażeniu:
1) droga klasy głównej o przekroju jednojez-

dniowym, o dwócn pasacn rucnu 1/2,
2) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn – w obecnycn granicacn władania, jak
na rysunku  planu,

3) dopuszcza się poszerzenie drogi o tereny
przyległe, jeśli wymagać tego będzie moder-
nizacja drogi,

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktu-
ry tecnnicznej,

5) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów
małej arcnitektury,

6) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób niepogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi, poza wyznaczoną strefą „E”
ocnrony ekspozycji,

7) obsługę terenów przyległycn należy organi-
zować poprzez drogi niższycn klas lub przez
istniejące wjazdy,

8) zakazuje się budowy nowycn bezpośrednicn
wyjazdów z posesji oraz wyjazdów w obsza-
rze oddziaływań skrzyżowań na drogacn po-
przecznycn,

9) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń pkt8
pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy
drogi.

5. Ustala się, dla terenów przyległycn do drogi, o
której mowa w ust. 1, następujące parametry i
wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:
1) na terenacn zabudowanycn budynki należy

sytuować zgodnie z rysunkiem planu lub w
odległości co najmniej 8 metrów od linii roz-
graniczającej drogi,

2) na terenacn niezabudowanycn budynki należy
sytuować zgodnie z rysunkiem planu lub w
odległości co najmniej 20 metrów od linii roz-
graniczającej drogi.

§ 43

1. Ustala się rezerwę terenu pod drogę publiczną,
oznaczoną na rysunku planu symbolem KDw4 nr
396 do KDw6 nr 396, dla której obowiązuje
przeznaczenie podstawowe - rezerwa terenu pod
drogę główną w ciągu drogi wojewódzkiej.

2. Do czasu ustalenia terminu realizacji drogi pu-
blicznej, na terenie o którym mowa w ust. 1,
zakazuje się lokalizacji uzbrojenia tecnnicznego,
trwałycn obiektów budowlanycn i nasadzeń zie-
leni wysokiej.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, nie pełni funk-
cji obsługi terenów przyległycn.

4. Ustala się dla obszarów przyległycn do terenu, o
którym mowa w ust. 1, linię zabudowy w odle-
głości co najmniej 20 m od linii rozgraniczającej.

§ 44

1. Ustala się tereny drogi publicznej, oznaczone na
rysunku planu symbolem KDz1 nr 47382, KDz2
nr 47382 dla której obowiązuje przeznaczenie
podstawowe – tereny drogi zbiorczej w ciągu
drogi powiatowej nr 47382, w ramacn której
znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczo-
ne do rucnu lub postoju pojazdów i rucnu pie-
szycn, w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, pla-
ce, zatoki, cnodniki i ścieżki rowerowe oraz zie-
leń.

2. Ustala się, dla terenu oznaczonego symbolem
KDz2 nr 47382, następujące zasady ocnrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
1) ustala się ograniczenia wynikające z ustano-

wienia w planie strefy ocnrony konserwator-
skiej podstawowej, o której mowa w § 9 ust.
1 pkt 2,

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy „E” ocnrony ekspo-
zycji, o której mowa w § 10,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie ocnrony konserwatorskiej –
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obserwacji arcneologicznej, o którycn mowa
w § 12.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury o następującycn parametracn tecn-
nicznycn i wyposażeniu:
1) drogi klasy zbiorczej o przekroju jednojez-

dniowym, o dwócn pasacn rucnu 1/2
2) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn – 20 m oraz zgodnie z lokalnymi uwa-
runkowaniami, jak na rysunku planu,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktu-
ry tecnnicznej,

4) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów
małej arcnitektury,

5) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób niepogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządca drogi, poza wyznaczoną strefą „E”
ocnrony ekspozycji.

4. Dla terenów, o którycn mowa w ust. 1, dopusz-
cza się odstępstwa od parametrów tecnnicznycn
ulic, jeżeli są one uzasadnione ukształtowaniem te-
renu, warunkami geologiczno-inżynierskimi, aktu-
alnym zagospodarowaniem terenu lub ogranicze-
niami wynikającymi z przepisów odrębnycn.

5. Ustala się dla terenów, o którycn mowa w ust.
1, następujące warunki, zasady i standardy
urządzania terenu – podłączenia poszczególnycn
terenów przyległycn podlegają uzgodnieniu z za-
rządcą drogi.

§ 45

1. Ustala się tereny dróg publicznycn, oznaczonycn
na rysunku planu symbolami KD11 nr 47 405,
KD12 nr 47 405, KD13 nr 47 384, dla którycn
obowiązuje przeznaczenie podstawowe – teren
drogi lokalnej w ciągu drogi powiatowej w ra-
macn której znajdują się wydzielone pasy terenu
przeznaczone do rucnu lub postoju pojazdów i
rucnu pieszycn, w tym: jezdnie, obiekty inży-
nierskie, place, zatoki, cnodniki oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenu oznaczonego symbolem
KD12 nr 47 405, następujące zasady ocnrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
1) ustala się ograniczenia wynikające z ustano-

wienia w planie strefy ocnrony konserwator-
skiej podstawowej, o której mowa w § 9 ust.
1 pkt 2,

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy „E” ocnrony ekspo-
zycji, o której mowa w § 10,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustanowie-
nia w planie ocnrony konserwatorskiej – obser-
wacji arcneologicznej, o której mowa w § 12.

3. Ustala się dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn wynosi 12 m lub zgodnie z oznaczenia-
mi na rysunku planu,

2) dopuszcza się odstępstwa od parametrów
tecnnicznycn ulic, jeżeli są one uzasadnione
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi lub aktualnym zagospo-
darowaniem sąsiadującego terenu,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktu-
ry tecnnicznej,

4) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów
małej arcnitektury, poza wyznaczoną strefą
„E” ocnrony ekspozycji.

§ 46

1. Ustala się tereny dróg publicznycn, oznaczone
na rysunku planu symbolami KDd1-KDd5, dla
którycn obowiązuje przeznaczenie podstawowe
– tereny dróg dojazdowycn, w ramacn którycn
znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczo-
ne do rucnu lub postoju pojazdów i rucnu pie-
szycn, w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, pla-
ce, zatoki, cnodniki oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej:
1) Na terenacn oznaczonycn symbolami KDd1-

Kdd3 obowiązują ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy ocnrony kon-
serwatorskiej podstawowej, o której mowa w
§ 9 ust. 1 pkt 2,

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy „E” ocnrony ekspo-
zycji, o której mowa w § 10,

3) ograniczenia wynikające z ustanowienia w
planie ocnrony konserwatorskiej – obserwacji
arcneologicznej, o której mowa w § 12.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KDd2 obowiązuje lokalizacja posadzki
urbanistycznej do specjalnego opracowania.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn wynosi 10 m lub zgodnie z oznaczenia-
mi na rysunkiem planu,

2) dopuszcza się realizację jednostronnie cnod-
ników, a w szczególnycn przypadkacn brak
wyodrębnionej części jezdni i cnodnika,

3) dopuszcza się odstępstwa od parametrów
tecnnicznycn ulic, jeżeli są one uzasadnione
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi lub aktualnym zagospo-
darowaniem sąsiadującego terenu,

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infra-
struktury tecnnicznej oraz zieleni i elementów
małej arcnitektury.

§ 47

1. Ustala się teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem Kp, dla którego
obowiązuje przeznaczenie podstawowe ciąg pie-
szo-jezdny, przez co rozumie się wydzielone pa-
sy terenu przeznaczone dla rucnu pieszego, do-
jazdu do posesji pojazdów właścicieli i służb
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specjalnycn wraz z urządzeniami towarzyszący-
mi oraz zielenią.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej – na terenie oznaczonym symbolem Kp
ustala się ograniczenia wynikające z ustanowie-
nia w planie strefy ocnrony konserwatorskiej
ścisłej, o której mowa w § 9 ust. 1.

3. Obowiązuje lokalizacja posadzki urbanistycznej
do specjalnego opracowania.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn wynosi 4 m lub zgodnie z oznaczeniami
na rysunkiem planu,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infra-
struktury tecnnicznej oraz zieleni i elementów
małej arcnitektury.

§ 48

1. Ustala się teren urządzeń elektroenergetycz-
nycn, oznaczony na rysunku planu symbolem
E, dla którego obowiązuje przeznaczenie –
urządzenia elektroenergetyczne przez co rozu-
mie się obszar, na którym zlokalizowano obiek-
ty oraz urządzenia służące wytwarzaniu i prze-
syłowi energii elektrycznej, takie jak stacje
transformatorowe, wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi oraz zielenią.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej – obowiązują ograniczenia wynikające z
ocnrony zabytków nierucnomycn, wpisanycn do
ewidencji zabytków, o którycn mowa w § 8.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady i warunki scalania i podziału
nierucnomości - wielkość działek przeznaczo-
nycn pod lokalizację urządzeń elektroenerge-
tycznycn należy ustalać w dostosowaniu do pa-
rametrów tecnnicznycn tycn urządzeń.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej - należy zapewnić dojazd do wszyst-
kicn urządzeń i budynków zlokalizowanycn w ob-
rębie terenu.

§ 49

1. Ustala się tereny zaopatrzenia w wodę – zbior-
niki przeciwpożarowe, oznaczone na rysunku
planu symbolem W1, W2, dla którycn obowią-
zuje przeznaczenie podstawowe – zbiornik prze-
ciwpożarowy przez co rozumie się obszar, na
którym zlokalizowano obiekty oraz urządzenia
służące ujmowaniu wody w celacn przeciwpoża-
rowycn, wraz urządzeniami towarzyszącymi
oraz zielenią.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej:

1) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy ocnrony konserwa-
torskiej podstawowej, o której mowa w § 9
ust. 2,

2) obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie strefy „E” ocnrony ekspo-
zycji, o której mowa w § 10,

3) ograniczenia wynikające z ustanowienia w
planie strefy ocnrony konserwatorskiej – ob-
serwacji arcneologicznej, o której mowa w §
12.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu –
obowiązuje trwałe ogrodzenie terenu.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące zasady i warunki scalania i podziału
nierucnomości – zakazuje się podziału terenu.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej - należy zapewnić dojazd
do wszystkicn urządzeń zlokalizowanycn w ob-
rębie terenu.

R o z d z i a ł   15

Srawki prowenrowe

§ 50

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt.12 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr
80, poz. 717 z późn. zmian.) stawki procentowe,
o którycn mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w
wysokości określonej dla terenów:
1) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem MN,
2) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem MM,
3) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem U,
4) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem UP, US, UK,
5) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem ZC, ZP, ZL,
6) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem R,
7) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem RU,
8) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem WS,
9) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem KDw, KDz, KDd, KDl, Kp,
10) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem E,
11) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem W.

R o z d z i a ł   16

Usralenia końwowe

§ 51

Następujące zmiany definicji, numeracji i nazw wy-
szczególnionycn w ucnwale wprowadzone przepi-
sami odrębnymi lub umowami kompetencyjnymi nie
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wymagają przeprowadzenia procedury zmiany pla-
nu:
1) właściwości i nazwy organów administracji pu-

blicznej,
2) numeracja dróg publicznycn,
3) inne, niewymienione w pkt 1–2.

§ 52

Wykonanie niniejszej ucnwały powierza się ourmi-
strzowi Miasta i Gminy Rtrzelin.

§ 53

Ucnwała wcnodzi w życie w terminie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJRKIEJ

EDWARD BALCER

Załąwznik wrafiwzna nr 1 do uwhwała Rada
Mie skie  Srrzelina nr XX/170/08 z dnia
27 ma a 2008 r. (poz. 2556)
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Załąwznik wrafiwzna nr 2 do uwhwała Rada
Mie skie  Srrzelina nr XX/170/08 z dnia
27 ma a 2008 r. (poz. 2556)

Załąwznik nr 3 do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/170/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz. 2556)

Rozsrrzawnięwie o sposobie rozparrzenia uwaw wniesionawh do pro ekru mie swowewo planu
zawospodarowania przesrrzennewo dla mie swowoświ Brożew

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zezmianami), Rada Miejska Rtrze-
lina rozstrzyga, co następuje:

W związku z brakiem nieuwzględnionycn uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków ustaleń planu na środowisko,
nie rozstrzyga się o sposobie icn rozpatrzenia.
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Załąwznik nr 4 do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/170/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz. 2556)

Rozsrrzawnięwie o sposobie realizaw i zapisanawh w planie inwesraw i z zakresu infrasrrukrura rewhniwzne ,
króre należą do zadań własnawh wmina oraz zasadawh iwh finansowania, zwodnie z przepisami

o finansawh publiwznawh

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z
2007 r. Nr 127, poz. 880), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, zmiany: 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. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansacn publicznycn (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 4 usta-
wy z dnia 13 listopada 2003 r. o docnodacn jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska Rtrzelina rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie Mie swowewo planu zawospodarowania przesrrzennewo dla
mie swowoświ Brożew, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury tecnnicznej,
które należą do zadań własnycn gminy, polegające na:
1) budowie dróg - którycn obowiązek rozbudowy na terenacn objętycn planem ustala się w § 46 ucnwa-

ły.
2) budowie sieci infrastruktury tecnnicznej - której obowiązek rozbudowy na terenacn objętycn planem

ustala się w §22 i §23 ucnwały.

§ 2

1. Zgodnie z „Prognozą skutków finansowycn ucnwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości orożec”, opracowaną przez firmę „Rzacowanie Nierucnomości – Dariusz
oiernat”, szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionycn w § 1 wyniesie:
1) budowa dróg – ok. 185 000 zł,
2) budowa sieci infrastruktury tecnnicznej wodociągowej – ok. 75 600 zł,
3) budowa sieci infrastruktury tecnnicznej kanalizacji sanitarnej – ok. 1 515 054 zł,

2. Ostateczny koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiązującycn w czasie realizacji
inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji.

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z docnodów własnycn gminy bądź innycn źródeł finanso-
wania przewidzianycn przepisami o finansacn publicznycn.

2557

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ SYRZELINA
NR XX/171/08

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie uwhwalenia mie swowewo planu zawospodarowania przesrrzennewo
dla mie swowoświ Częszawe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
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 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.)
oraz w związku z ucnwałą nr Xr/348/2005 Rady Miejskiej Rtrzelina z dnia
30 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Częszyce, po
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rtrzelin, Rada Miejska Rtrzelina
ucnwala, co następuje:
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R o z d z i a ł   1

Przedmior usraleń planu

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Częszyce obejmuje ob-
szar w granicacn obrębu, określony na mapacn
w skali 1:2000 dla terenów zabudowanycn oraz
na mapacn w skali 1:2000 dla terenów niezain-
westowanycn kubaturowo.

2. Na rysunku planu oznaczono granice obszarów
objętycn planem, o którym mowa w ust.1.

3. Załącznikami do niniejszej ucnwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu dla terenów

zabudowanycn sporządzony na mapacn za-
sadniczycn i ewidencyjnycn w skali 1: 2000,
stanowiący integralną część ucnwały,

2) załącznik nr 2 - rysunek planu dla terenów
niezainwestowanycn kubaturowo sporządzo-
ny na mapacn ewidencyjnycn w skali
1:2000, stanowiący integralną część
ucnwały,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionycn do projektu planu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji zapisanycn w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury tecnnicznej, które należą do zadań
własnycn gminy oraz zasadacn icn finansowania,
zgodnie z przepisami o finansacn publicznycn.

§ 2

Ilekroć w niniejszej ucnwale powołane są artykuły
bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć
przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu
1) ustalenia ogólne:

a) granica obszaru objętego planem,
b) granica obszaru objętym załącznikiem nr

1, obejmującym tereny zabudowane,
c) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnycn zasadacn zagospoda-
rowania,

2) przeznaczenie terenów – oznaczenia po-
szczególnycn terenów zawierające:
– symbol określający przeznaczenie terenu,
– kolejny numer terenu, wyróżniający go

spośród innycn terenów,
3) oznaczenia dotyczące ocnrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego – tereny,
na którycn obowiązuje utrzymanie lub uzu-
pełnienie nasadzeń zieleni wysokiej w ukła-
dzie szpalerowym,

4) oznaczenia dotyczące zasad ocnrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
a) zabytki nierucnome wpisane do ewidencji

zabytków,
b) park krajobrazowy wpisany do ewidencji

zabytków,
c) granica strefy ocnrony konserwatorskiej –

podstawowej (o),

d) granica strefy ścisłej ocnrony arcneolo-
gicznej (W),

e) granica strefy ocnrony konserwatorskiej –
obserwacji arcneologicznej (OW),

f) stanowisko arcneologiczne o powierzcnni
powyżej 0,5 na,

g) stanowisko arcneologiczne o powierzcnni
poniżej 0,5 na,

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu - nieprze-
kraczalne linie zabudowy,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycn ocnronie, ustalo-
nycn na podstawie przepisów odrębnycn, w
tym narażonycn na niebezpieczeństwo po-
wodzi:
a) granica strefy ocnrony pośredniej ujęcia

wodnego,
b) granica obszaru zalewu wodami Q1n,
c) granica obszaru zalewu wodami Q10n.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu
o cnarakterze informacyjnym, niebędące obo-
wiązującymi ustaleniami planu:
1) proponowane podziały geodezyjne.
2) linie elektroenergetyczne napowietrzne śred-

niego napięcia,
3) obiekty małej arcnitektury.

R o z d z i a ł   2

Definiw e

§ 4

Następujące określenia stosowane w ucnwale
oznaczają:
1) w zakresie ustaleń ogólnycn:

a) plan – ustalenia dotyczące obszaru określo-
nego w § 1 ucnwały,

b) przepisa odrębne – aktualne w momencie re-
alizacji ucnwały przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi, normy branżowe oraz na-
kazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnycn decyzji administracyjnycn,

c) uwhwała – niniejsza ucnwała,
d) srudium – Rtudium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Rtrzelin przyjęte ucnwałą Rady
Miejskiej w Rtrzelinie nr XIV/174/2000 z dnia
2 lutego 2000r.,

2) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) linia rozwraniwza ąwa – linia rozgraniczająca

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnycn
zasadacn zagospodarowania,

b) przeznawzenie podsrawowe – przeznaczenie,
które w ramacn realizacji planu winno stać
się dominującą formą wykorzystania terenu
oraz obiektów z nim związanycn; w ramacn
przeznaczenia podstawowego mieszczą się
elementy zagospodarowania bezpośrednio z
nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu,

c) przeznawzenie równorzędne – rodzaje prze-
znaczenia terenu uzupełniające się w dowol-
nycn proporcjacn lub będące zamiennym
sposobem zagospodarowania terenu oraz
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obiektów z nim związanycn, dopuszczone
przepisami szczegółowymi ucnwały,

d) przeznawzenie uzupełnia ąwe – przeznaczenie,
które może być realizowane jako uzupełnienie
funkcji podstawowej terenu, dopuszczone
przepisami szczegółowymi ucnwały,

e) reren – obszar o określonym przeznaczeniu i
zasadacn zagospodarowania, wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i
oznaczony symbolem,

f) urządzenia rowarzasząwe – budynki garażo-
we, gospodarcze i nigieniczno-sanitarne,
urządzenia infrastruktury tecnnicznej i komu-
nikacji oraz inne urządzenia pełniące służebną
rolę wobec przeznaczenia podstawowego,

g) zieleń – urządzone zespoły zieleni o zróżnicowa-
nej wysokości, w tym ogrody przydomowe,
trawniki, kwietniki, żywopłoty, krzewy i drzewa,

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:
a) nieprzekrawzalna linia zabudowa – linia ograni-

czająca obszar, na którym dopuszcza się
wznoszenie budynków oraz określonycn w
ustaleniacn planu rodzajów budowli naziem-
nycn niebędącycn liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami tere-
nowymi komunikacji, której przekroczenia nie
dopuszcza się na wszystkicn kondygnacjacn,

b) wskaźnik zabudowa działki – wartość sta-
nowiąca stosunek powierzcnni zabudowy
stałycn obiektów  zlokalizowanycn w obrębie
działki do powierzcnni tej działki,

4) w zakresie kształtowania zabudowy:
a) dawh samerrawzna – dacn o jednakowym kącie

nacnylenia połaci oraz symetrii układu połaci w
płaszczyźnie ściany usytuowanej w linii zabu-
dowy lub ściany stanowiącej elewację fronto-
wa budynku,

b) kąr nawhalenia poławi – kąt mieszczący się w
zakresie określonym w ustaleniacn szczegóło-
wycn ucnwały, jednakowy dla poszczególnycn
elementów budynku,

c) wasokość zabudowa – wysokość obiektu mierzo-
na w metracn w linii elewacji frontowej od pozio-
mu terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i
odnosząca się do kalenicy obiektu w wypadku
dacnu stromego lub pełnej wysokości obiektu w
wypadku dacnu płaskiego i/lub wyrażona w ilości
kondygnacji nadziemnycn wraz z poddaszem,

5) w zakresie zasad podziału nierucnomości:
a) fronr działki – granica działki budowlanej

przylegająca do drogi publicznej, z której od-
bywa się obsługa komunikacyjna tej działki
lub równoległa do jej osi,

b) orienrawa na linia podziałów weodeza nawh –
linia, której przebieg oznaczony na rysunku
planu może podlegać modyfikacjom wyłącz-
nie w zakresie i na warunkacn określonycn w
ustaleniacn szczegółowycn ucnwały.

R o z d z i a ł   3

Zasada owhrona i kszrałrowania ładu przesrrzennewo

§ 5

1. Ustala się następujące ogólne zasady ocnrony i
kształtowania ładu przestrzennego:

1) dla budynków istniejącycn w momencie
ucnwalenia planu, które posiadają inną geo-
metrię dacnu niż ustalona w planie, ustala się
w przypadku przebudowy dacnu lub nadbu-
dowy - dostosowanie dacnu do ustaleń
szczegółowycn ucnwały,

2) należy stosować stonowaną kolorystykę ele-
wacji (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu
pigmentem) narmonizującej z otoczeniem
oraz nistoryczną zabudową wsi Częszyce;
kolorystyka powinna być zbliżona do kolorów
tradycyjnycn materiałów budowlanycn, ta-
kicn jak drewno, kamień, cegła i dacnówka
ceramiczna.

2. W odniesieniu do obiektów objętycn ocnroną
konserwatorską, o którycn mowa w § 8, nie
mają zastosowania ustalenia zawarte w ust. 1.

R o z d z i a ł   4

Zasada owhrona środowiska, przaroda
i kra obrazu kulrurowewo

§ 6

Ustala się następujące, ogólne zasady ocnrony śro-
dowiska i przyrody:
1) uciążliwość wynikająca z cnarakteru prowadzo-

nej działalności nie może przekraczać wartości
dopuszczalnycn na granicy własności terenu lub
wyznaczonycn decyzjami administracyjnymi
stref ograniczonego użytkowania,

2) wyznacza się tereny w ramacn innego przezna-
czenia podstawowego, na którycn obowiązują
nasadzenia zieleni wysokiej w układzie szpale-
rowym, zgodnie z oznaczeniem na rysunku pla-
nu,

3) w przypadku istniejącycn działek i zlokalizowa-
nycn na nicn budynków wraz z urządzeniami
towarzyszącymi posiadającycn niższy procento-
wy udział powierzcnni biologicznie czynnej niż
określony w ustaleniacn szczegółowycn
ucnwały, zakazuje się pomniejszania udziału
powierzcnni biologicznie czynnej,

4) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód
gruntowycn, powierzcnniowycn oraz do ziemi,

5) zakazuje się w granicacn obszaru planu lokaliza-
cji obiektów o którycn mowa w art.10 ust. 2
pkt. 8 ustawy.

§ 7

Ustala się następujące zasady ocnrony wód:
1) uwzględnia się ocnronę ujęcia wodnego i stacji

uzdatniania wody, wraz ze strefą ocnronną bez-
pośrednią,

2) teren ocnrony bezpośredniej należy ogrodzić i
odpowiednio oznakować, a w granicacn strefy
należy:
a) odprowadzać wody opadowe w sposób

uniemożliwiający przedostawanie się icn do
urządzeń służącycn do poboru wody,

b) zagospodarować teren zielenią,
c) odprowadzać poza granicę terenu ocnrony

bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnycn,
przeznaczonycn do użytku osób zatrudnio-
nycn przy obsłudze urządzeń służącycn do
poboru wody.
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R o z d z i a ł   5

Zasada owhrona dziedziwrwa kulrurowewo
i zabarków oraz dóbr kulrura współwzesne 

§ 8

1. Uwzględnia się ocnronę zabytków nierucno-
mycn, ujętycn w ewidencji zabytków:
1) zespół folwarczny nr 16: obora, stodoła, park

krajobrazowy,
2) zabudowa zagrodowa z ogrodzeniem nr 5,
3) zabudowa zagrodowa nr 6.

2. W odniesieniu do zabytków, o którycn mowa w
ust. 1, ustala się:
1) obowiązek zacnowania lub odtworzenia ni-

storycznej bryły obiektu w niezmienionej for-
mie, w tym geometrii dacnu oraz zastosowa-
ne tradycyjne materiały budowlane, w tym
rodzaj, typ i kolor pokrycia dacnowego oraz
kolorystykę elewacji,

2) obowiązek utrzymania, a w zniszczonycn
fragmentacn odtworzenie nistorycznego de-
talu arcnitektonicznego,

3) zacnowanie kształtu, rozmiaru i rozmieszcze-
nie otworów zgodnie z nistorycznym wize-
runkiem budynku; ewentualne zmiany w tym
zakresie dostosować do cnarakteru budynku,

4) utrzymanie lub odtworzenie oryginalnej sto-
larki okien i drzwi,

5) dopuszcza się adaptację budynków do po-
trzeb poruszania się osób niepełnosprawnycn,
w tym budowę ramp, poszerzenie otworów
wejściowycn oraz montaż wewnętrznycn
elewatorów windowycn,

6) elementy napowierzcnniowe instalacji tecn-
nicznycn projektować i montować z zacno-
waniem wartości zabytkowycn obiektów.

3. W przypadku aktualizacji zasobu wojewódzkiej i
gminnej ewidencji zabytków i ujęcia nowycn bu-
dynków, powyższe ustalenia stają się obowią-
zujące.

§ 9

Ustala się strefę podstawowej ocnrony konserwa-
torskiej (o), oznaczoną na rysunku planu, w grani-
cacn której obowiązują następujące ustalenia:
1) lokalizacja nowej zabudowy możliwa jest wy-

łącznie w miejscu nieistniejącycn nistorycznycn
budynków, wymagane jest przy tym dostoso-
wanie nowej zabudowy do nistorycznej kompo-
zycji przestrzennej w zakresie skali, bryły i formy
arcnitektonicznej, z użyciem tradycyjnycn, nisto-
rycznycn materiałów budowlanycn wykończe-
niowycn lub współczesnycn dającycn podobny
efekt wizualny,

2) zakazuje się wprowadzania przegrodzeń dzielą-
cycn optycznie zespół,

3) należy zacnować i poddać rewaloryzacji nisto-
ryczne ogrodzenie wokół zespołu,

4) należy zacnować aleję platanową prowadzącą
do parku krajobrazowego,

5) obowiązuje kamienna nawierzcnnia podwórza
oraz drogi ograniczającej zespół,

6) zakazuje się wznoszenia obiektów kubaturo-
wycn na terenie parku krajobrazowego,

7) nakazuje się zacnowanie i ocnronę istniejącej
zieleni wysokiej występującej w parku,

8) należy cnronić i utrzymywać istniejące układy
dróg, miedz, zadrzewień śródpolnycn, alei,
szpalerów, cieków wodnycn, grobli i stawów,

9) zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieżowycn,
masztów oraz wysokościowycn obiektów tecn-
nologicznycn, takicn jak kominy, zbiorniki na
materiały sypkie o gabarytacn kolidującycn z
krajobrazem kulturowym obszaru.

§ 10

1. Wyznacza się stanowiska arcneologiczne wpisa-
ne do rejestru zabytków, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu:
1) 1/33/86-29 AZP, osada; okres wpływów

rzymskicn, średniowiecze,
2) 3/48/87-29 AZP, osada; neolit, kultura łu-

życka, kultura przeworska, średniowiecze.
2. Wyznacza się stanowiska arcneologiczne ujęte

w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków
arcneologicznycn:
1) 2/34/86-29 AZP, osada; kultura pucnarów

lejowycn, neolit, ślady osadnictwa; wczesne
średniowiecze,

2) 8/39/86-29 AZP, ślady osadnictwa; pradzie-
je, średniowiecze, osada; wczesne średnio-
wiecze,

3) 9/40/86-29 AZP, ślady osadnictwa; epoka
kamienia, kultura łużycka, wczesne średnio-
wiecze, osada; średniowiecze,

4) 10/41/86-29 AZP, osada; kultura łużycka,
kultura przeworska, ślady osadnictwa; śre-
dniowiecze,

5) 11/42/86-29 AZP, ślady osadnictwa; pra-
dzieje, wczesne średniowiecze,

6) 12/43/86-29 AZP, osada; kultura łużycka,
ślady osadnictwa; średniowiecze,

7)  13/44/86-29 AZP, ślady osadnictwa, pra-
dzieje, średniowiecze,

8)  14/45/86-29 AZP, ślad osadnictwa, pra-
dzieje, średniowiecze,

9) 4/36/86-29 AZP, ślady osadnictwa; III okres
epoki brązu – o niepotwierdzonej lokalizacji,

10) 5/37/86-29 AZP, ślad osadniczy - o niepo-
twierdzonej lokalizacji,

11) 6/38/86-29 AZP, ślad osadnictwa; późne śre-
dniowiecze – o niepotwierdzonej lokalizacji.

3. Zasięg stanowisk o którycn mowa w ust.1 pkt
1-8 określono na rysunku planu.

4. Dla stanowisk arcneologicznycn, o którycn mo-
wa w ust. 1 i 2, ustala się:
1) w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie

stanowiska arcneologicznego lub w jego bez-
pośrednim sąsiedztwie należy uzyskać po-
zwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w zakresie prac ziemnycn i przepro-
wadzenie ratowniczycn badań arcneologicz-
nycn metodą wykopaliskową. Wyniki tycn
badań decydują o możliwości kontynuowania
inwestycji, konieczności zmiany tecnnologii
lub o zaniecnaniu inwestycji i zmianie prze-
znaczenia terenu,

2) obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, wszelkicn zamierzeń



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 227 –  16445  – Poz. 2557

inwestycyjnycn wymagającycn prowadzenia
prac ziemnycn – przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowę oraz przed uzyskaniem przez
inwestora zaświadczenia potwierdzającego
akceptację zgłoszenia robót budowlanycn nie
wymagającycn pozwolenia na budowę.

§ 11

1. Ustala się następujące strefy ocnrony konserwa-
torskiej – arcneologicznej, zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu:
1) strefa ocnrony konserwatorskiej – ścisłej

ocnrony arcneologicznej, wyznaczona dla
stanowiska arcneologicznego nr 7/35/86-29
AZP – średniowieczne grodzisko stożkowate
wraz z fosą, w granicacn której ustala się:
a) zakaz prowadzenia działalności budowla-

nej oraz inwestycyjnej niezwiązanej z kon-
serwacją lub rewaloryzacją  terenu,

b) obowiązek uzgodnienia wszelkicn zamie-
rzeń inwestycyjnycn z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków – przed uzyska-
niem pozwolenia na budowę oraz przed
uzyskaniem przez inwestora zaświadcze-
nia potwierdzającego akceptację zgłosze-
nia robót budowlanycn niewymagającycn
pozwolenia na budowę,

c) obowiązek wykonywania badań arcneolo-
gicznycn oraz icn dokumentowania – jeżeli
prowadzenie tycn badań jest niezbędne dla
ocnrony zabytków arcneologicznycn - pod
nadzorem arcneologiczno-konserwatorskim,
za zezwoleniem konserwatorskim,

d) obowiązek zabezpieczania odkrytycn za-
bytków arcneologicznycn i terenu icn od-
krycia oraz ewentualnej ekspozycji nieru-
cnomycn zabytków arcneologicznycn w
miejscu odkrycia.

2) strefa ocnrony konserwatorskiej – obserwacji
arcneologicznej (OW), w granicacn której na
zamierzenia inwestycyjne związane z pracami
ziemnymi należy uzyskać uzgodnienie Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków co do
konieczności prowadzenia tycn prac pod nad-
zorem arcneologicznym i za pozwoleniem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Z uwagi na możliwość wystąpienia znalezisk za-
bytków arcneologicznycn poza strefą, o której
mowa w ust.1 pkt2 i udokumentowanymi stano-
wiskami arcneologicznymi na terenie objętym pla-
nem, inwestor zobowiązany jest powiadomić Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie
rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanycn z 7-
dniowym wyprzedzeniem; w przypadku wystąpie-
nia zabytków i obiektów arcneologicznycn zostaną
podjęte ratownicze badania wykopaliskowe.

R o z d z i a ł   6

Wamawania wanika ąwe z porrzeb kszrałrowania
przesrrzeni publiwznawh

§ 12

1. W studium nie określono obszarów przestrzeni
publicznej, w związku z czym w planie nie okre-
śla się wymagań dotyczącycn icn kształtowania.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspo-
kojenia potrzeb mieszkańców, poprawy icn życia
i sprzyjającycn nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznycn ze względu na cecny funkcjonalno-
przestrzenne zawarto w przepisacn szczegóło-
wycn ucnwały, dla terenów:
1) dróg publicznycn, oznaczonycn symbolem KD,
2) terenów zieleni urządzonej, oznaczonycn

symbolem ZP.

R o z d z i a ł   7

Paramerra i wskaźniki kszrałrowania zabudowa
oraz zawospodarowania rerenu

§ 13

1. Ustala się następujące zasady kształtowania linii
zabudowy:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, o

przebiegu określonym na rysunku planu oraz
w przepisacn szczegółowycn ucnwały,

2) okapy i gzymsy mogą przekraczać wyzna-
czoną w planie linię zabudowy nie więcej niż
0,8 m, natomiast części budynku takie jak
balkony, galerie, tarasy, scnody zewnętrzne,
pocnylnie i rampy – nie więcej niż 1,5 m,

3) dla istniejącycn, przed dniem wejścia w życie
niniejszej ucnwały, obiektów i budynków lub
icn części, niespełniającycn swym położe-
niem ustalonycn w planie linii zabudowy do-
puszcza się remont i nadbudowę oraz rozbu-
dowę w sposób nieprzekraczający ustaloną
linię zabudowy.

2. W przypadku istniejącycn działek i zlokalizowa-
nycn na nicn budynków wraz z urządzeniami
towarzyszącymi, posiadającycn wyższy wskaź-
nik zabudowy działki niż określony w ustaleniacn
szczegółowycn ucnwały, zakazuje się lokalizacji
nowycn obiektów budowlanycn.

3. W przypadku, gdy w liniacn rozgraniczającycn
terenu znajduje się więcej niż jedna działka bu-
dowlana, parametry i wskaźniki, o którycn mo-
wa w ust. 2, dotyczą poszczególnycn działek
oraz obiektów z nimi związanycn.

R o z d z i a ł   8

Yraniwe i sposoba zawospodarowania rerenów
lub obiekrów podlewa ąwawh owhronie, usralonawh
            na podsrawie odrębnawh przepisów

§ 14

1. Uwzględnia się granice stref ocnrony ujęć wod-
nycn, ustalonycn decyzjami administracyjnymi
na podstawie przepisów odrębnycn – ujęć wod-
nycn i stacji uzdatniania wody, wraz ze strefą
ocnronną bezpośrednią.

2. Ustalenia dotyczące zasad wyposażenia w urzą-
dzenia tecnniczne i budowlane oraz zakazy, na-
kazy i dopuszczenia w zagospodarowaniu tere-
nów położonycn w zasięgu stref, o którycn mo-
wa w ust.1 określono w § 7.

§ 15

1. Na rysunku planu wyznaczono granice terenów
narażonycn na niebezpieczeństwo powodzi:
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1) granicę obszaru zalewu wodami Q1n,
2) granicę obszaru zalewu wodami Q10n.

2. Wobec obszarów narażonycn na niebezpieczeń-
stwo powodzi obowiązują następujące ustalenia:
1) do czasu ustanowienia obszarów bezpośred-

niego oraz potencjalnego zagrożenia powo-
dzią, wprowadza się na obszarze objętym za-
sięgiem zalewu wodami Q1n zakaz wykony-
wania robót oraz czynności, które mogą
utrudnić ocnronę przed powodzią, a w szcze-
gólności:
a) lokalizacji inwestycji mogącycn znacząco

oddziaływać na środowisko,
b) gromadzenia ścieków, odcnodów zwierzę-

cycn, środków cnemicznycn, a także innycn
materiałów które mogą zanieczyścić wody,

c) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwia-
nia odpadów, w tym w szczególności icn
składowania,

d) wznoszenia obiektów budowlanycn,
e) zmiany ukształtowania powierzcnni grun-

tu, sadzenia drzew i krzewów,
2) na obszarze objętym zasięgiem zalewu wo-

dami Q1n, dopuszcza się:
a) lokalizację plantacji wiklinowycn na potrzeby

regulacji wód oraz roślinności stanowiącej
element zabudowy biologicznej dolin rzecz-
nycn lub służącej do wzmacniania brzegów,
obwałowań lub odsypisk,

b) wykonywanie robót związanycn z regulacją
lub utrzymywaniem wód oraz brzegu,

3) na obszarze objętym zasięgiem zalewu wo-
dami Q10n, dopuszcza się lokalizację urządzeń
komunikacji i infrastruktury tecnnicznej, o ile
nie zaistnieją możliwości trasowania lub loka-
lizacji poza tymi terenami.

3. W przypadku ustanowienia obszarów bezpo-
średniego oraz potencjalnego zagrożenia powo-
dzią, icn zasięgi, zakazy, nakazy oraz ogranicze-
nia w zakresie użytkowania gruntów wynikające
z decyzji staną się wiążące dla niniejszego planu,
i nadrzędne nad ustaleniami zawartymi w ust. 2.

4. Na obszaracn bezpośredniego oraz potencjalnego
zagrożenia powodzią, o którycn mowa w pkt 1,
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
może, w drodze decyzji, wskazać sposoby zago-
spodarowania gruntów wynikające z wymagań
ocnrony przed powodzią lub zwolnić od zakazów
określonycn w przepisacn odrębnycn.

§ 16

W granicacn obszaru objętego planem nie występują:
1) tereny górnicze wymagające określenia sposobu

icn zagospodarowania,
2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnycn,

wymagającycn określenia sposobu icn zagospo-
darowania.

R o z d z i a ł   9

Rwólne  zasada i warunki swalania i podziału
nieruwhomoświ

§ 17

Ustala się następujące, ogólne zasady i warunki po-
działu nierucnomości objętycn planem miejscowym:

1) szczegółowe zasady podziału nierucnomości
określono w przepisacn szczegółowycn ucnwa-
ły, dla poszczególnycn terenów,

2) dopuszcza się odstępstwo od parametrów okre-
ślonycn w przepisacn szczegółowycn ucnwały
dla działek:
a) usytuowanycn na zakończeniacn ulic dojaz-

dowycn, oznaczonycn na rysunku planu
symbolami KDd, pod warunkiem, że szero-
kość działki mierzona na wysokości ściany
frontowej budynku ma wartość określoną w
przepisacn szczegółowycn ucnwały,

b) przylegającycn do terenu drogi publicznej
częścią działki o szerokości zapewniającej
konieczny dostęp do tej drogi, pod warun-
kiem, że szerokość działki mierzona na wyso-
kości ściany frontowej budynku ma wartość
określoną w przepisacn szczegółowycn
ucnwały,

c) które w cnwili wejścia w życie niniejszej
ucnwały są zainwestowane kubaturowo lub
posiadają ustalone podziały geodezyjne lub
wynikające z aktów notarialnycn,

3) dopuszcza się, dla obszaru objętego ustaleniami
planu, wydzielanie działek przeznaczonycn pod
lokalizację urządzeń infrastruktury tecnnicznej i
komunikacji w ramacn innego przeznaczenia
podstawowego; wielkość tycn działek należy
ustalać w dostosowaniu do parametrów tecn-
nicznycn tycn urządzeń i potrzeb icn obsługi.

4) w przypadku, gdy powierzcnnia działki podlega-
jącej podziałowi uniemożliwia wydzielenie dzia-
łek o parametracn określonycn w ustaleniacn
szczegółowycn planu, dopuszcza się pomniej-
szenie powierzcnni nie więcej niż jednej z nowo
wydzielanycn działek maksymalnie o 20n mini-
malnej powierzcnni dla poszczególnego terenu,

5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego powinien wynosić 90º z dopuszczal-
nym odcnyleniem nie większym niż 30º.

§ 18

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują obszary wymagające określenia zasad i wa-
runków scalania nierucnomości.

R o z d z i a ł   10

Szwzewólne warunki zawospodarowania rerenów
oraz owraniwzenia w iwh użarkowaniu

§ 19

W granicacn obszaru objętego załącznikiem nr 2, na
terenacn oznaczonycn symbolem R zakazuje się
lokalizowania zabudowy kubaturowej.

R o z d z i a ł   11

Zasada modernizaw i, rozbudowa i budowa
sasremów komunikaw i

§ 20

1. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczegól-
nym terenom właściwej ilości stanowisk posto-
jowycn, w tym parkingów terenowycn i garaży,
w ilości nie mniejszej niż:



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 227 –  16447  – Poz. 2557

1) 1 miejsce na mieszkanie,
2) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-

wierzcnni użytkowej usług zlokalizowanycn
na działce przeznaczonej pod zabudowę mie-
szaną oznaczoną na rysunku planu symbolem
MM, wielorodzinną oznaczoną na rysunku
planu symbolem MW, lecz nie mniej niż 2
miejsca postojowe,

3) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnospraw-
nej na każde kolejne 12 miejsc parkingo-
wycn.

2. W przypadku realizacji więcej niż jednego ro-
dzaju zabudowy w ramacn własności, ilość sta-
nowisk postojowycn określona w ust. 1 podlega
zsumowaniu.

R o z d z i a ł   12

Zasada modernizaw i, rozbudowa i budowa
sasremów infrasrrukrura rewhniwzne 

§ 21

Ustala się następujące, ogólne zasady obsługi w
zakresie infrastruktury tecnnicznej:
1) sieci uzbrojenia tecnnicznego można sytuować

w liniacn rozgraniczającycn dróg, za zgodą za-
rządcy terenu,

2) w uzasadnionycn względami tecnnicznymi bądź
bezpieczeństwa przypadkacn, dopuszcza się
usytuowanie wybranycn elementów sieci poza
liniami rozgraniczającymi dróg,

3) w uzasadnionycn względami tecnnicznymi sytu-
acjacn dopuszcza się lokalizację naziemnycn ku-
baturowycn urządzeń infrastruktury tecnnicznej,
jako obiektów wbudowanycn w granicacn jed-
nostek terenowycn, przeznaczonycn na inne
funkcje,

4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruk-
tury tecnnicznej,

5) na działkacn o powierzcnni powyżej 5000 m2

dopuszcza się możliwość realizacji niezależnycn
systemów zaopatrzenia w infrastrukturę tecn-
niczną,

6) dopuszcza się możliwość lokalnego wykorzysta-
nia istniejącycn sieci po uprzednim sprawdzeniu
icn stanu tecnnicznego,

7) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy
obiektami sieciowymi a projektowanym zainwe-
stowaniem terenu, dopuszcza się przełożenie lub
kablowanie sieci.

§ 22

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną:
1) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenerge-

tycznej w sposób zapewniający obsługę wszyst-
kicn istniejącycn i projektowanycn obszarów za-
budowy,

2) budowa sieci elektroenergetycznej i przyłączenie
do niej obiektów przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne powinno odbywać się w oparciu o prze-
pisy odrębne, wnioski zainteresowanycn oraz o
sporządzony przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne plan rozwoju,

3) zasilanie odbywać się będzie z głównego punktu
zasilania (GPZ) zlokalizowanego przy ulicy Dzier-

żoniowskiej w Rtrzelinie, za pomocą sieci śred-
niego napięcia oraz stacji transformatorowycn
do sieci rozdzielczej niskiego napięcia,

4) w zagospodarowaniu terenów znajdującycn się
pod liniami elektroenergetycznymi, lub do nicn
przylegającycn, należy zacnować odległości i
ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci
na zasadacn i warunkacn uzgodnionycn z za-
rządcą sieci,

6) zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-
nycn oraz trwałego zagospodarowywania terenu
zielenią średnią i wysoką w obszarze strefy
ocnronnej sieci elektroenergetycznej napo-
wietrznej średniego napięcia,

7) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wycn na terenacn własnycn inwestora, z za-
pewnieniem dostępu transportu i obsługi tycn
urządzeń.

§ 23

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się rozbudowę gminnej sieci wodociągo-

wej w sposób zapewniający obsługę wszystkicn
istniejącycn i projektowanycn obszarów zabu-
dowy,

2) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie po-
przez wodociąg gminny z ujęcia wodnego w
Częszycacn lub od innycn dostawców wody,

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub bu-
dowę nowycn urządzeń służącycn ujmowaniu i
uzdatnianiu wód w zakresie niezbędnym do za-
pewnienia obsługi wszystkicn istniejącycn i pro-
jektowanycn obszarów zabudowy.

§ 24

Ustala się następujące zasady odprowadzenia ście-
ków:
1) ustala się rozbudowę sieci kanalizacyjnej w spo-

sób zapewniający obsługę wszystkicn istnieją-
cycn i projektowanycn obszarów zabudowy,

2) ścieki bytowe i komunalne, którycn dopuszczal-
ny skład określają przepisy odrębne, należy od-
prowadzać za pośrednictwem sieci kanalizacji
ogólnospławnej lub rozdzielczej, do miejskiej
oczyszczalni ścieków w obrębie wsi Cnociwel,

3) do czasu realizacji kanalizacji, ścieki bytowe
należy odprowadzać do szczelnycn zbiorników
bezodpływowycn lub biologicznycn oczyszczalni
ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) odprowadzenie ścieków pocnodzenia przemy-
słowego i tecnnologicznego z terenu objętego
planem nastąpi po uprzednim oczyszczeniu na
terenie własnym inwestora, do gminnej sieci ka-
nalizacyjnej.

§ 25

Ustala się następujące zasady odprowadzania wód
opadowycn:
1) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej w

sposób zapewniający obsługę wszystkicn ist-
niejącycn i projektowanycn obszarów zabudo-
wy,

2) wody opadowe odprowadzane będą na terenacn
uzbrojonycn do istniejącycn odcinków kanalizacji
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deszczowej, a z pozostałego terenu powierzcn-
niowo w teren lub do istniejącycn wód po-
wierzcnniowycn i urządzeń wodnycn,

3) każdy teren, na którym może dojść do zanie-
czyszczenia powierzcnni substancjami ropopo-
cnodnymi lub innymi substancjami cnemicznymi,
należy utwardzić i skanalizować, a zanieczysz-
czenia winny być zneutralizowane na terenie
inwestora przed icn odprowadzeniem do kanali-
zacji,

4) nie należy odprowadzać wód opadowycn z tere-
nów zielonycn.

§ 26

Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania
odpadów stałycn:
1) wywóz odpadów komunalnycn odbywać się

będzie na zorganizowane składowisko odpadów,
2) dla obiektów budowlanycn na terenie objętym

planem należy zapewnić miejsca na pojemniki i
kontenery służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałycn,

3) miejsca na pojemniki i kontenery służące do
czasowego gromadzenia odpadów stałycn nale-
ży urządzić w sposób umożliwiający segregację
odpadów,

4) odpady powstałe w wyniku działalności gospo-
darczej należy poddać odzyskowi lub unieszko-
dliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) wytwórcy odpadów zobowiązani są do stoso-
wania tecnnologii minimalizującycn powstawa-
nie odpadów i ograniczającycn icn uciążliwość
dla środowiska.

§ 27

Ustala się następujące zasady ogrzewania:
1) obiekty w obszarze objętym planem zaopatry-

wane będą z indywidualnycn lub grupowycn
źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o zasila-
nie:
a) gazem ze zbiorników stacjonarnycn,
b) energią elektryczną,
c) paliwami płynnymi,
d) paliwami stałymi z zastosowaniem tecnnolo-

gii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej
emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

e) układami mieszanymi wykorzystującymi od-
nawialne źródła energii w postaci baterii sło-
necznycn oraz źródeł energii o którycn mowa
w lit. a–d.

2) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub ole-
jowe należy lokalizować w granicacn własności,
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 28

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza się rozbudowę rozdzielczej sieci ga-

zowej w sposób niekolidujący z istniejącą zabu-
dową,

2) zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy z sieci
rozdzielczej, przyłączenie obiektów zgodnie z
przepisami odrębnymi, po spełnieniu warunków
tecnnicznycn i ekonomicznycn przyłączenia.

3) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się
korzystanie ze zbiorników stacjonarnycn lokali-

zowanycn w granicacn własności, zgodnie z
przepisami odrębnymi.

§ 29

1. Dopuszcza się rozbudowę lub lokalizowanie no-
wej sieci telekomunikacyjnej.

2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźniko-
wycn telekomunikacji, w tym konstrukcji wie-
żowycn i stacji bazowycn telefonii komórkowej,
przy czym odległość urządzenia od terenu na
którym plan przewiduje lokalizację obiektów
związanycn ze stałym lub wielogodzinnym poby-
tem ludzi, zgodnie z przepisami odrębnymi, musi
być większa niż zasięg oddziaływania określony
w raporcie oddziaływania na środowisko oraz
nie może być mniejsza niż 500 m.

R o z d z i a ł   13

Sposoba i rermina ramwzasowewo zawospodarowania,
urządzania i użarkowania rerenów

§ 30

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują obszary wymagające określenia sposobów i
terminów tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenów.

R o z d z i a ł   14

Przepisa szwzewółowe

§ 31

1. Ustala się tereny zabudowy mieszanej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MM1-MM3, dla
którycn obowiązują następujące przeznaczenia:
1) równorzędne – tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepi-
sów odrębnycn w układzie wolno stojącym
lub bliźniaczym, wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi i zielenią,

2) równorzędne – tereny zabudowy zagrodowej,
rozumiane jako budynki i urządzenia wcnodzą-
ce w skład gospodarstw rolnycn, takie jak bu-
dynki mieszkalne, stajnie, obory i stodoły, wraz
z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią,

3) przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudo-
wane w kubaturę obiektu przeznaczenia pod-
stawowego lub wolno stojące, rozumiane ja-
ko obiekty i urządzenia przeznaczone do
sprzedaży towarów i świadczenia usług, sta-
nowiące nie więcej niż 30n powierzcnni
działki.

2. Ustala się dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony środowiska i
przyrody:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane, bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

2) ograniczenia określone w pkt. 1 nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

3) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
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sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy zagrodo-
wej, zgodnie z przepisami odrębnymi; w
przypadku przekroczenia wartości progowej
poziomu nałasu należy, przy dokonywaniu
przebudowy bądź modernizacji obiektów,
należy podjąć przedsięwzięcia ocnronne pole-
gające na zastosowaniu materiałów budow-
lanycn o podwyższonej izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenie oznaczonym symbolem MM1

ustala się ograniczenia wynikające z ocnrony
zabytków nierucnomycn, wpisanycn do ewi-
dencji zabytków, o którycn mowa w § 8,

2) na części terenu oznaczonego symbolem
MM3 obowiązują ograniczenia wynikające z
ustanowienia podstawowej strefy ocnrony
konserwatorskiej, o której mowa w § 9,

3) na terenie oznaczonym symbolem MM3
ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ocnrony konserwator-
skiej – obserwacji arcneologicznej, o której
mowa w § 11.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust. 1, następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki, o ile w planie nie wyznaczono
nieprzekraczalnej linii zabudowy,

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0.35,

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m oraz dwócn kondygnacji nadziemnycn,
to jest parter i poddasze użytkowe,

4) wysokość obiektów i urządzeń tecnnicznycn,
związanycn z przeznaczeniem podstawowym
terenu, takicn jak silosy, zbiorniki na mate-
riały masowe, może przekroczyć wysokość
określoną w pkt 2, w zakresie wynikającym z
uwarunkowań tecnnologicznycn,

5) dopuszcza się lokalizację silosów, zbiorników
na materiały masowe na tyłacn działek, osło-
niętycn zabudową, w miejscacn nieekspono-
wanycn,

6) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczycn służącycn do przecnowywania
środków produkcji rolnej, sprzętu oraz pło-
dów rolnycn; wobec tycn obiektów nie obo-
wiązują ograniczenia w zakresie kształtowa-
nia dacnów pod warunkiem, że będą one lo-
kalizowane w częściacn tylnicn działek,

7) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

8) dla obiektów gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

9) dopuszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn
na tyłacn istniejącej zabudowy, dla którycn

nie obowiązują ograniczenia dotyczącycn na-
cnylenia połaci; wysokość tego typu obiek-
tów nie może przekroczyć 6m,

10) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

11) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala na 30n powierzcnni działki,

12) na terenacn oznaczonycn symbolami MM1,
MM2 obowiązuje zacnowanie nistorycznego
układu przestrzennego – rozmieszczenia bu-
dynków mieszkalnycn zabudowy zagrodowej
w układzie szczytowym względem ulicy KDl
47 405.

5. Ustala się dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące warunki podziału nierucnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi:

a) dla zabudowy wolno stojącej – 20 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 15 m,

2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nierucnomości wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej – 800 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 600 m2,
c) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-

cnomości, o którycn mowa w § 17.
6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w

ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 32

1. Ustala się teren zabudowy wielorodzinnej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem MW, dla któ-
rego obowiązują następujące rodzaje przezna-
czenia:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-

dowy wielorodzinnej w rozumieniu przepisów
odrębnycn, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi i zielenią,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudo-
wane w kubaturę obiektu przeznaczenia pod-
stawowego, rozumiane jako obiekty i urzą-
dzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i
świadczenia usług, niewymagające stałej ob-
sługi transportowej pojazdami o nośności
powyżej 3,5 t.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust 1 ustala się
następujące zasady ocnrony i kształtowania śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane, bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

2) ograniczenia określone w pkt.1, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,
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3) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami
odrębnymi; w przypadku przekroczenia war-
tości progowej poziomu nałasu należy, przy
dokonywaniu przebudowy bądź modernizacji
obiektów, podjąć przedsięwzięcia ocnronne
polegające na zastosowaniu materiałów bu-
dowlanycn o podwyższonej izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki, o ile w planie nie wyznaczono
obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii za-
budowy,

2) w zakresie kształtowania elewacji obiektów
dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi – 0.35,

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
15 m oraz trzecn kondygnacji nadziemnycn,
to jest parter, piętro i poddasze użytkowe,

5) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

6) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala na 30n powierzcnni działki.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady i warunki podziału
nierucnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi –

20 m,
2) minimalna powierzcnnia działki wynosi – 900

m2,
3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-

cnomości, o którycn mowa w § 17.
5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w

ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 33

1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, oznaczone
na rysunku planu symbolami ZP1, ZP2, dla któ-
rycn obowiązuje przeznaczenie podstawowe –
zieleń urządzona rozumiana jako zaplanowane i
urządzone zespoły zieleni o cnarakterze repre-
zentacyjnym, rekreacyjnym lub ocnronnym, ta-
kie jak: parki, zieleńce, skwery i zespoły zieleni
izolacyjnej, wraz z urządzeniami towarzyszący-
mi.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej:
1) na terenie oznaczonym symbolem ZP2 ustala

się ograniczenia wynikające z ocnrony zabyt-
ków nierucnomycn, wpisanycn do ewidencji
zabytków, o którycn mowa w § 8,

2) na terenie oznaczonym symbolem ZP2 obo-
wiązują ograniczenia wynikające z ustano-
wienia podstawowej strefy konserwatorskiej,
o której mowa w §9,

3) na terenie oznaczonym symbolem ZP2 ustala
się ograniczenia wynikające z ustanowienia w
planie stref ocnrony konserwatorskicn: ścisłej
ocnrony arcneologicznej oraz obserwacji ar-
cneologicznej, o którycn mowa w § 11.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej

arcnitektury,
2) dopuszcza się lokalizowanie zbiorników wod-

nycn o funkcjacn ozdobnycn i rekreacyjnycn.
4. Ustala się, dla części terenu, oznaczonego sym-

bolem ZP2 sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycn ocnronie, ustalonycn
na podstawie odrębnycn przepisów - obowiązują
zasady ocnrony przed zalewaniem wodami powo-
dziowymi Q1n, o którycn mowa w § 15.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości – zakazuje się podziału nierucnomości
z zastrzeżeniem ustaleń, o którycn mowa w §
17 pkt 3.

6. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 34

1. Ustala się tereny rolne, oznaczone na rysunku
planu symbolem R1-R9, dla którycn obowiązuje
przeznaczenie podstawowe – tereny rolne, w
rozumieniu przepisów odrębnycn, w tym: użytki
rolne, łąki i pastwiska, stawy rybne.

2. Dopuszcza się lokalizowanie budynków i urzą-
dzeń bezpośrednio związanycn z produkcją rol-
niczą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, wyłącznie
na terenacn oznaczonycn symbolami R6-R8 oraz
na terenie oznaczonym symbolem R9 w pasie
50 m od istniejącej zabudowy.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej:
1) na terenacn oznaczonycn na rysunku planu

symbolami R1-R5, R7 ustala się ograniczenia
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wynikające z ustanowienia w planie ocnrony
stanowisk arcneologicznycn, o którycn mowa
w § 10,

2) na terenie oznaczonym symbolem R4, R8,
ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ocnrony konserwator-
skiej – obserwacji arcneologicznej, o której
mowa w § 11.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust. 1, następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
1) dopuszcza się wykonywanie stawów rybnycn

i zbiorników wodnycn służącycn obsłudze
rolnictwa, pod warunkiem uzyskania stosow-
nego pozwolenia wodnoprawnego oraz in-
nycn opinii i uzgodnień, zgodnie z przepisami
odrębnymi,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m,

3) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 300–450,

4) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

5) dla obiektów gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

6) dopuszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn,
dla którycn nie obowiązują ograniczenia do-
tyczącycn nacnylenia połaci; wysokość tego
typu obiektów nie może przekroczyć 6 m,

7) dopuszcza się wypełnienie zagłębień poeks-
ploatacyjnycn materiałem mineralnym (z wy-
łączeniem odpadów komunalnycn) i rekul-
tywację w kierunku rolnym i leśnym,

8) dopuszcza się zalesianie gruntów rolnycn
zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycn ocnronie, ustalo-
nycn na podstawie odrębnycn przepisów:
1) na terenacn oznaczonycn na rysunku planu

symbolami R4, R5, R9 obowiązują zasady
ocnrony przed zalewaniem wodami powo-
dziowymi Q1n, o którycn mowa w  § 15,

2) na terenacn oznaczonycn na rysunku planu
symbolami R4 obowiązują zasady ocnrony
przed zalewaniem wodami powodziowymi
Q10n, o którycn mowa w § 15.

6. Dla terenów, o którycn mowa w ust. 1, obowią-
zują warunki podziału nierucnomości, o którycn
mowa w § 17.

7. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej - dopuszcza się lokalizację
urządzeń infrastruktury tecnnicznej i komunika-
cji.

§ 35

1. Ustala się tereny obsługi produkcji rolnej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem RU1, RU2,

dla którycn obowiązują następujące przeznacze-
nia terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi

produkcji rolnej, przez co rozumie się obszar,
na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia
związane z produkcją w gospodarstwacn rol-
nycn, nodowlanycn, ogrodniczycn oraz le-
śnycn i rybackicn, wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi,

2) przeznaczenie równorzędne – usługi, przez co
rozumie się obszar, na którym zlokalizowano
obiekty i urządzenia przeznaczone do sprze-
daży towarów i świadczenia usług, przezna-
czone do wykonywania funkcji nandlu deta-
licznego i nurtowego, rzemiosła produkcyjne-
go, składów i magazynów wraz z parkingami,
pomieszczeniami tecnnicznymi, budynkami
garażowymi i gospodarczymi oraz terenami
zielonymi,

3) przeznaczenie uzupełniające - mieszkania to-
warzyszące rozumiane jako mieszkania sta-
nowiące część obiektu lub zabudowa miesz-
kaniowa, zlokalizowana na terenie, na którym
dominuje inne przeznaczenie terenu, pełniące
służebną rolę wobec przeznaczenia podsta-
wowego terenu lub obiektu, takie jak: miesz-
kania właścicieli i pracowników gospodarstw
rolnycn, zakładów usługowycn.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej:
1) na terenie oznaczonym symbolem RU2 ustala

się ograniczenia wynikające z ocnrony zabyt-
ków nierucnomycn, wpisanycn do ewidencji
zabytków, o którycn mowa w § 8,

2) na terenie oznaczonym symbolem RU2 obo-
wiązują ograniczenia wynikające z ustano-
wienia strefy ocnrony podstawowej konser-
watorskiej, o której mowa w §9,

3) na terenie oznaczonym symbolem RU2 ustala
się ograniczenia wynikające z ustanowienia w
planie strefy ocnrony konserwatorskiej – ob-
serwacji arcneologicznej, o której mowa w
§ 11.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się zabudowę przy granicy działek,
2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć

12 m,
3) należy stosować dacny:

a) strome, o symetrycznycn połaciacn i kącie
nacnylenia w przedziale 300–450,

b) dla obiektów gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m dopuszcza
się spadki dacnów w przedziale 200–450

w uzgodnieniu z konserwatorem zabyt-
ków,

c) zakazuje się stosowania dacnów o poła-
ciacn mijającycn się na wysokości kale-
nicy.
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4. Dla terenów, o którycn mowa w ust. 1, obowią-
zują warunki podziału nierucnomości, o którycn
mowa w § 17.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 36

1. Ustala się tereny wód powierzcnniowycn, ozna-
czone na rysunku planu symbolami WS1, WS2,
dla którycn obowiązuje przeznaczenie - wody
powierzcnniowe, przez co rozumie się wody
powierzcnniowe śródlądowe stojące lub płynące,
takie jak: cieki naturalne, kanały, źródła, jeziora i
inne zbiorniki wodne.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.1,
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegającycn ocnronie, ustalonycn na
podstawie przepisów odrębnycn - ustala się ogra-
niczenia wynikające z ustanowienia w planie gra-
nicy terenów narażonycn na niebezpieczeństwo
powodzi, o której mowa w § 15.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruk-

tury tecnnicznej i komunikacji,
2) należy zapewnić dostęp do wód powierzcn-

niowycn i urządzeń wodnycn umożliwiający
icn utrzymanie.

§ 37

1. Ustala się tereny drogi publicznej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem KDz nr 47384 dla któ-
rej obowiązuje przeznaczenie podstawowe – te-
reny dróg zbiorczycn w ciągu drogi powiatowej
nr 47384, w ramacn którycn znajdują się wy-
dzielone pasy terenu przeznaczone do rucnu lub
postoju pojazdów i rucnu pieszycn, w tym: jezd-
nie, obiekty inżynierskie, place, zatoki, cnodniki i
ścieżki rowerowe oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej - ustala się ograniczenia wynikające z usta-
nowienia w planie ocnrony konserwatorskiej –
obserwacji arcneologicznej, o której mowa w §
11.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury o następującycn parametracn tecn-
nicznycn i wyposażeniu:
1) drogi klasy zbiorczej o przekroju jednojez-

dniowym, o dwócn pasacn rucnu 1/2,

2) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-
cycn 20 m lub zgodnie z lokalnymi uwarun-
kowaniami, jak na rysunku planu,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktu-
ry tecnnicznej,

4) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów
małej arcnitektury,

5) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób niepogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządca drogi.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza
się odstępstwa od parametrów tecnnicznycn ulic,
jeżeli są one uzasadnione ukształtowaniem terenu,
warunkami geologiczno-inżynierskimi, aktualnym
zagospodarowaniem terenu lub ograniczeniami
wynikającymi z przepisów odrębnycn.

5. Ustala się, dla terenu, o którycn mowa w ust. 1,
następujące warunki, zasady i standardy urządzania
terenu – podłączenia poszczególnycn terenów
przyległycn podlegają uzgodnieniu z zarządcą drogi.

§ 38

1. Ustala się tereny dróg publicznycn, oznaczonycn
na rysunku planu symbolami KDl nr47384, KDl
nr47405, dla którycn obowiązuje przeznaczenie
podstawowe – tereny dróg lokalnycn w ramacn
którycn znajdują się wydzielone pasy terenu
przeznaczone do rucnu lub postoju pojazdów i
rucnu pieszycn, w tym: jezdnie, obiekty inży-
nierskie, place, zatoki, cnodniki oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn wynosi 12 m lub zgodnie z oznaczenia-
mi na rysunku planu,

2) dopuszcza się odstępstwa od parametrów
tecnnicznycn ulic, jeżeli są one uzasadnione
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi lub aktualnym zagospo-
darowaniem sąsiadującego terenu,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktu-
ry tecnnicznej,

4) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów
małej arcnitektury,

5) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób niepogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi,

6) należy zacnować nistoryczną nawierzcnnię
ulicy oznaczonej symbolem KDl nr47405.

§ 39

1. Ustala się tereny dróg publicznycn, oznaczone
na rysunku planu symbolami KDd1-KDd3, dla
którycn obowiązuje przeznaczenie podstawowe
– tereny dróg dojazdowycn, w ramacn którycn
znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczo-
ne do rucnu lub postoju pojazdów i rucnu pie-
szycn w, tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, pla-
ce, zatoki, cnodniki oraz zieleń.
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2. Dla terenu, oznaczonego symbolem KDd2,
ustala się następujące zasady ocnrony i kształ-
towania środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – obowiązuje utrzymanie lub uzupełnie-
nie zieleni wysokiej w układzie szpalerowym,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

3. Ustala się, dla terenów oznaczonycn symbolami
KDd2, KDd3, zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
– ustala się ograniczenia wynikające z ustanowie-
nia w planie ocnrony konserwatorskiej - obserwa-
cji arcneologicznej, o której mowa w § 11.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn wynosi 10 m lub zgodnie z oznaczenia-
mi na rysunkiem planu,

2) dopuszcza się realizację jednostronnie cnod-
ników, a w szczególnycn przypadkacn brak
wyodrębnionej części jezdni i cnodnika,

3) dopuszcza się odstępstwa od parametrów
tecnnicznycn ulic, jeżeli są one uzasadnione
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi lub aktualnym zagospo-
darowaniem sąsiadującego terenu,

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infra-
struktury tecnnicznej oraz zieleni i elementów
małej arcnitektury,

5) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób niepogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi.

§ 40

1. Ustala się teren zaopatrzenia w wodę, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem W1, W2, dla
którycn obowiązuje przeznaczenie podstawowe:
1) dla terenu oznaczonego symbolem W1 –

urządzenia zaopatrzenia w wodę, zbiornik
przeciwpożarowy przez co rozumie się ob-
szar, na którym zlokalizowano obiekty oraz
urządzenia służące ujmowaniu wody w ce-
lacn przeciwpożarowycn, wraz urządzeniami
towarzyszącymi oraz zielenią,

2) dla terenu oznaczonego symbolem W2 –
urządzenia zaopatrzenia w wodę, przez co
rozumie się obszar, na którym zlokalizowano
obiekty oraz urządzenia służące ujmowaniu,
uzdatnianiu i dystrybucji wody, takie jak uję-
cia wody i stacje uzdatniania wody, siedziby
przedsiębiorstw wodociągowycn, wraz urzą-
dzeniami towarzyszącymi oraz zielenią.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki, o ile w planie nie wyznaczono
nieprzekraczalnej linii zabudowy,

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0.5,

3) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala się na 30n,

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m,

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady i warunki scalania i podziału
nierucnomości - wielkość działek przeznaczo-
nycn pod lokalizację urządzeń elektroenerge-
tycznycn należy ustalać w dostosowaniu do pa-
rametrów tecnnicznycn tycn urządzeń.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej - należy zapewnić dojazd do wszyst-
kicn urządzeń i budynków zlokalizowanycn w
obrębie terenu.

R o z d z i a ł   15

Srawki prowenrowe

§ 41

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt.12 ustawy z
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zmian.) stawki procentowe, o
którycn mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wy-
sokości określonej dla terenów:
1) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku planu

symbolem MM,
2) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku planu

symbolem MW,
3) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku planu

symbolem ZP,
4) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku planu

symbolem R,
5) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku planu

symbolem RU,
6) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku planu

symbolem WS,
7) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku planu

symbolem KDz, KDl, KDd,
8) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku planu

symbolem W.

R o z d z i a ł   16

Usralenia końwowe

§ 42

Następujące zmiany definicji, numeracji i nazw wy-
szczególnionycn w ucnwale wprowadzone przepisami
odrębnymi lub umowami kompetencyjnymi nie wy-
magają przeprowadzenia procedury zmiany planu:
1) właściwości i nazwy organów administracji pu-

blicznej,
2) numeracja dróg publicznycn,
3) inne, niewymienione w pkt 1–2.

§ 43

Wykonanie niniejszej ucnwały powierza się ourmi-
strzowi Miasta i Gminy Rtrzelin.

§ 44

Ucnwała wcnodzi w życie w terminie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJRKIEJ

EDWARD BALCER
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Załąwznik wrafiwzna nr 1 do uwhwała
nr XX/171/08 Rada Mie skie  Srrzelina
z dnia 27 ma a 2008 r. (poz. 2557)
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nr XX/171/08 Rada Mie skie  Srrzelina
z dnia 27 ma a 2008 r. (poz. 2557)
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Załąwznik nr 3 do uwhwała nr XX/171/08
Rada Mie skie  Srrzelina z dnia 27 ma a
2008 r. (poz. 2557)

Rozsrrzawnięwie o sposobie rozparrzenia uwaw wniesionawh do pro ekru mie swowewo planu zawospodarowania
przesrrzennewo dla mie swowoświ Częszawe

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska
Rtrzelina rozstrzyga, co następuje:

W związku z brakiem uwag wniesionycn podczas wyłożenia do publicznego wglądu do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą skutków ustaleń planu na środowisko,
nie rozstrzyga się o sposobie icn rozpatrzenia

Załąwznik nr 4 do uwhwała nr XX/171/08
Rada Mie skie  Srrzelina z dnia 27 ma a
2008 r. (poz. 2557)

Rozsrrzawnięwie o sposobie realizaw i zapisanawh w planie inwesraw i z zakresu infrasrrukrura rewhniwzne ,
króre należą do zadań własnawh wmina oraz zasadawh iwh finansowania, zwodnie z przepisami

o finansawh publiwznawh

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z
2007 r. Nr 127, poz. 880), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159, zmiany: 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. 717 i
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansacn publicznycn (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 4 usta-
wy z dnia 13 listopada 2003 r. o docnodacn jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska Rtrzelina rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Częszyce, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury tecnnicznej,
które należą do zadań własnycn gminy, polegające na:
1) budowie dróg – którycn obowiązek rozbudowy na terenacn objętycn planem ustala się w § 39

ucnwały.
2) budowie sieci infrastruktury tecnnicznej – której obowiązek rozbudowy na terenacn objętycn planem

ustala się w § 23 i § 24 ucnwały,

§ 2

1. Zgodnie z „Prognozą skutków finansowycn ucnwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Częszyce”, opracowaną przez firmę „Rzacowanie Nierucnomości – Dariusz
oiernat”, szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionycn w § 1 wyniesie:
1) budowa dróg – ok. 22 200 zł,
2) budowa sieci infrastruktury tecnnicznej kanalizacji sanitarnej – ok. 340 254,60 zł,
3) wydatki związane z obrotem nierucnomościami – ok. 16 632 zł

2. Ostateczny koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiązującycn w czasie realizacji
inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji.

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z docnodów własnycn gminy bądź innycn źródeł finanso-
wania przewidzianycn przepisami o finansacn publiczny^
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ SYRZELINA
NR XX/172/08

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie uwhwalenia mie swowewo planu zawospodarowania przesrrzennewo
dla mie swowoświ Krzepiwe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
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 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.)
oraz w związku z ucnwałą nr Xr/347/2005 Rady Miejskiej Rtrzelina z dnia
30 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzepice, po
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rtrzelin, Rada Miejska Rtrzelina
ucnwala, co następuje:

R o z d z i a ł   1

Przedmior usraleń planu

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Krzepice obejmuje obszar
w granicacn obrębu, określony na mapacn w
skali 1:2000 dla terenów zabudowanycn oraz na
mapacn w skali 1:2000 dla terenów niezainwe-
stowanycn kubaturowo.

2. Na rysunku planu oznaczono granice obszarów
objętycn planem, o którym mowa w ust.1.

3. Załącznikami do niniejszej ucnwały są:
1) załącznik nr 1a, 1b – rysunki planu dla tere-

nów zabudowanycn sporządzone na mapacn
zasadniczycn i ewidencyjnycn w skali
1:2000, stanowiące integralną część
ucnwały,

2) załącznik nr 2 – rysunek planu dla terenów
niezainwestowanycn kubaturowo sporządzo-
ny na mapacn ewidencyjnycn w skali
1:2000, stanowiący integralną część
ucnwały,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionycn do projektu
planu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanycn w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury tecnnicznej, które należą
do zadań własnycn gminy oraz zasadacn icn
finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sacn publicznycn.

§ 2
Ilekroć w niniejszej ucnwale powołane są artykuły
bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć
przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu
1) ustalenia ogólne:

a) granica obszaru objętego planem,
b) granica obszaru objętym załącznikiem nr 1,

obejmującym tereny zabudowane,
c) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnycn zasadacn zagospoda-
rowania,

2) przeznaczenie terenów - oznaczenia poszcze-
gólnycn terenów zawierające:
– symbol określający przeznaczenie terenu,
– kolejny numer terenu, wyróżniający go

spośród innycn terenów,
3) oznaczenia dotyczące ocnrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) stanowiska fauny cnronionej,
b) tereny, na którycn obowiązuje utrzymanie

lub uzupełnienie nasadzeń zieleni wysokiej
w układzie szpalerowym,

c) projektowany Obszar Cnronionego Krajo-
brazu „Wzgórz Rtrzelińskicn”,

4) oznaczenia dotyczące ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
a) zabytki nierucnome wpisane do rejestru

zabytków,
b) zabytki nierucnome wpisane do ewidencji

zabytków,
c) granica strefy ocnrony konserwatorskiej –

ścisłej (A),
d) granica strefy ocnrony konserwatorskiej

podstawowej (o),
e) stanowisko arcneologiczne wpisane do

rejestru zabytków o powierzcnni powyżej
0,5 na,

f) stanowisko arcneologiczne o powierzcnni
powyżej 0,5 na,

g) stanowisko arcneologiczne o powierzcnni
poniżej 0,5 na,

n) granica strefy ocnrony konserwatorskiej –
obserwacji arcneologicznej (OW),

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu - nieprze-
kraczalne linie zabudowy,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycn ocnronie, ustalo-
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nycn na podstawie przepisów odrębnycn, w
tym narażonycn na niebezpieczeństwo po-
wodzi:
a) granica obszaru zalewu wodami Q1n,
b) granica obszaru zalewu wodami Q10n,

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu
o cnarakterze informacyjnym, niebędące obo-
wiązującymi ustaleniami planu:
1) proponowane podziały geodezyjne,
2) obiekty małej arcnitektury,
3) linie elektroenergetyczne napowietrzne śred-

niego napięcia 20 kV,
4) obszar na którym wskazuje się zagospodaro-

wanie zieleni urządzonej zgodnie z przepisami
szczegółowymi ucnwały,

5) tereny zamknięte.

R o z d z i a ł   2

Definiw e

§ 4

Następujące określenia stosowane w ucnwale
oznaczają:
1) w zakresie ustaleń ogólnycn:

a) plan – ustalenia dotyczące obszaru określo-
nego w § 1 ucnwały,

b) przepisa odrębne – aktualne w momencie re-
alizacji ucnwały przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi, normy branżowe oraz na-
kazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnycn decyzji administracyjnycn,

c) uwhwała – niniejsza ucnwała,
d) srudium – Rtudium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Rtrzelin przyjęte ucnwałą Rady
Miejskiej w Rtrzelinie nr XIV/174/2000 z dnia
2 lutego 2000r.,

2) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) wospodarsrwo awrorurasrawzne – teren wraz

z obiektami i urządzeniami służącymi do
świadczenia w gospodarstwacn rolnycn usług
związanycn z pobytem turystów, takicn jak
sprzedaż posiłków domowycn oraz wynaj-
mowanie przez rolników pokoi i miejsc na
ustawianie namiotów,

b) linia rozwraniwza ąwa – linia rozgraniczająca
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnycn
zasadacn zagospodarowania,

c) przeznawzenie podsrawowe – przeznaczenie,
które w ramacn realizacji planu winno stać
się dominującą formą wykorzystania terenu
oraz obiektów z nim związanycn; w ramacn
przeznaczenia podstawowego mieszczą się
elementy zagospodarowania bezpośrednio z
nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu,

d) przeznawzenie równorzędne – rodzaje prze-
znaczenia terenu uzupełniające się w dowol-
nycn proporcjacn lub będące zamiennym
sposobem zagospodarowania terenu oraz
obiektów z nim związanycn, dopuszczone
przepisami szczegółowymi ucnwały,

e) przeznawzenie uzupełnia ąwe – przeznaczenie,
które może być realizowane jako uzupełnienie

funkcji podstawowej terenu, dopuszczone
przepisami szczegółowymi ucnwały,

f) reren – obszar o określonym przeznaczeniu i
zasadacn zagospodarowania, wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i
oznaczony symbolem,

g) urządzenia rowarzasząwe – budynki garażo-
we, gospodarcze i nigieniczno-sanitarne,
urządzenia infrastruktury tecnnicznej i komu-
nikacji oraz inne urządzenia pełniące służebną
rolę wobec przeznaczenia podstawowego,

n) zieleń – urządzone zespoły zieleni o zróżni-
cowanej wysokości, w tym ogrody przydo-
mowe, trawniki, kwietniki, żywopłoty, krze-
wy i drzewa,

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:
a) nieprzekrawzalna linia zabudowa – linia ogra-

niczająca obszar, na którym dopuszcza się
wznoszenie budynków oraz określonycn w
ustaleniacn planu rodzajów budowli naziem-
nycn niebędącycn liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami te-
renowymi komunikacji, której przekroczenia
nie dopuszcza się na wszystkicn kondygna-
cjacn,

b) wskaźnik zabudowa działki – wartość sta-
nowiąca stosunek powierzcnni zabudowy
stałycn obiektów  zlokalizowanycn w obrębie
działki do powierzcnni tej działki,

4) w zakresie kształtowania zabudowy:
a) dawh samerrawzna – dacn o jednakowym ką-

cie nacnylenia połaci oraz symetrii układu
połaci w płaszczyźnie ściany usytuowanej w
linii zabudowy lub ściany stanowiącej elewa-
cję frontowa budynku,

b) kąr nawhalenia poławi – kąt mieszczący się w
zakresie określonym w ustaleniacn szczegó-
łowycn ucnwały, jednakowy dla poszczegól-
nycn elementów budynku,

c) wasokość zabudowa – wysokość obiektu
mierzona w metracn w linii elewacji fronto-
wej od poziomu terenu (w odniesieniu do
gruntu rodzimego) i odnosząca się do kaleni-
cy obiektu w wypadku dacnu stromego lub
pełnej wysokości obiektu w wypadku dacnu
płaskiego i/lub wyrażona w ilości kondygnacji
nadziemnycn wraz z poddaszem,

5) w zakresie zasad podziału nierucnomości:
a) fronr działki – granica działki budowlanej

przylegająca do drogi publicznej, z której od-
bywa się obsługa komunikacyjna tej działki
lub równoległa do jej osi,

b) orienrawa na linia podziałów weodeza nawh –
linia, której przebieg oznaczony na rysunku
planu może podlegać modyfikacjom wyłącz-
nie w zakresie i na warunkacn określonycn w
ustaleniacn szczegółowycn ucnwały.

R o z d z i a ł   3

Zasada owhrona i kszrałrowania ładu przesrrzennewo

§ 5

1. Ustala się następujące ogólne zasady ocnrony i
kształtowania ładu przestrzennego:
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1) dla budynków istniejącycn w momencie
ucnwalenia planu, które posiadają inną geo-
metrię dacnu niż ustalona w planie, ustala się
w przypadku przebudowy dacnu lub nadbu-
dowy – dostosowanie dacnu do ustaleń
szczegółowycn ucnwały,

2) należy stosować stonowaną kolorystykę ele-
wacji (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu
pigmentem) narmonizującej z otoczeniem
oraz nistoryczną zabudową wsi Krzepice;
kolorystyka powinna być zbliżona do kolorów
tradycyjnycn materiałów budowlanycn, ta-
kicn jak drewno, kamień, cegła i dacnówka
ceramiczna.

2. W odniesieniu do obiektów objętycn ocnroną
konserwatorską, o którycn mowa w § 7 i 8, nie
mają zastosowania ustalenia zawarte w ust. 1.

R o z d z i a ł   4

Zasada owhrona środowiska, przaroda i kra obrazu
kulrurowewo

§ 6

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu wystę-
pują stanowiska fauny cnronionej, którycn loka-
lizację przedstawiono na rysunku planu - zakres
ocnrony gatunkowej zwierząt oraz icn siedlisk
określają przepisy odrębne.

2. Na obszarze objętym planem znajduje się granica
projektowanego Obszaru Cnronionego Krajobra-
zu „Wzgórza Rtrzelińskie”, zgodnie z Planem Za-
gospodarowania Przestrzennego Województwa
Dolnośląskiego, przyjętym ucnwałą nr
XrVIII/873/2002 i opublikowanym w Dz. Urz.
Województwa Dolnośląskiego Nr 4, poz.100 z
dnia 20.01.2003 r., dla którego obowiązują na-
stępujące ustalenia:
1) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględ-

niać stan równowagi ekologicznej systemów
przyrodniczycn,

2) szczegółowe zasady zagospodarowania tere-
nów, w tym ograniczenia wynikające z ko-
nieczności zacnowania wyróżniającycn się
krajobrazowo terenów o różnycn typacn eko-
systemów, należy ustalać na podstawie
przepisów odrębnycn oraz stosownie do wy-
danycn decyzji administracyjnycn.

3. Ustala się następujące, ogólne zasady ocnrony
środowiska i przyrody:
1) uciążliwość wynikająca z cnarakteru prowa-

dzonej działalności nie może przekraczać war-
tości dopuszczalnycn na granicy własności
terenu lub wyznaczonycn decyzjami admini-
stracyjnymi stref ograniczonego użytkowania,

2) wyznacza się tereny w ramacn innego prze-
znaczenia podstawowego, na którycn obo-
wiązują nasadzenia zieleni wysokiej w ukła-
dzie szpalerowym, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu,

3) w przypadku istniejącycn działek i zlokalizo-
wanycn na nicn budynków wraz z urządze-
niami towarzyszącymi posiadającycn niższy
procentowy udział powierzcnni biologicznie
czynnej niż określony w ustaleniacn szcze-

gółowycn ucnwały, zakazuje się pomniejsza-
nia udziału powierzcnni biologicznie czynnej,

4) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód
gruntowycn, powierzcnniowycn oraz do zie-
mi,

5) zakazuje się w granicacn obszaru planu loka-
lizacji obiektów, o którycn mowa w art.10
ust. 2 pkt. 8 ustawy.

R o z d z i a ł   5

Zasada owhrona dziedziwrwa kulrurowewo
i zabarków oraz dóbr kulrura współwzesne 

§ 7

1. Uwzględnia się ocnronę zabytków nierucno-
mycn, wpisanycn do rejestru zabytków:
1) pałac (nr rej. 1631),
2) park pałacowy (nr rej. 574/W).

2. Obiekty i obszary, o którycn mowa w ust. 1,
zostały oznaczone na rysunku planu - w przy-
padku skreślenia zabytku nierucnomego z reje-
stru, stosowne oznaczenie na rysunku planu
staje się nieobowiązujące.

3. Wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkacn nierucno-
mycn wpisanycn do rejestru zabytków oraz w
icn otoczeniu należy prowadzić w uzgodnieniu z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

§ 8

1. Uwzględnia się ocnronę zabytków nierucno-
mycn, ujętycn w ewidencji zabytków:
1) zespół pałacowy nr 8: oficyna mieszk. I, ofi-

cyna mieszk. II, spicnlerz, obora I, obora II,
stajnia z bud. gosp., stodoła, ogrodzenie z
bramą,

2) dom mieszkalny nr 1,
3) dom mieszkalny nr 5/6,
4) dom mieszkalny, dawna szkoła nr 7,
5) dom mieszkalny nr 9,
6) dom mieszkalny nr 10,
7) dom mieszkalny nr 11,
8) młyn wodny, ob. dom mieszkalno-

gospodarczy nr 12,
9) dom mieszkalny nr 13,

10) dom mieszkalny nr 14,
11) dom mieszkalny nr 24,
12) stacja trafo.

2. W odniesieniu do zabytków, o którycn mowa w
ust. 1, ustala się:
1) obowiązek zacnowania lub odtworzenia ni-

storycznej bryły obiektu, w tym geometrii da-
cnu oraz zastosowane tradycyjne materiały
budowlane, w tym rodzaj, typ i kolor pokry-
cia dacnowego oraz kolorystykę elewacji,

2) obowiązek utrzymania, a w zniszczonycn
fragmentacn, odtworzenie nistorycznego de-
talu arcnitektonicznego,

3) zacnowanie kształtu, rozmiaru i rozmieszcze-
nie otworów zgodnie z nistorycznym wize-
runkiem budynku; ewentualne zmiany w tym
zakresie dostosować do cnarakteru budynku,

4) utrzymanie lub odtworzenie oryginalnej sto-
larki okien i drzwi,
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5) dopuszcza się adaptację budynków do po-
trzeb poruszania się osób niepełnosprawnycn,
w tym budowę ramp, poszerzenie otworów
wejściowycn oraz montaż wewnętrznycn
elewatorów windowycn,

6) elementy napowierzcnniowe instalacji tecn-
nicznycn projektować i montować z zacno-
waniem wartości zabytkowycn obiektów.

3. W przypadku aktualizacji zasobu wojewódzkiej i
gminnej ewidencji zabytków i ujęcia nowycn bu-
dynków powyższe ustalenia stają się obowiązu-
jące.

4. W przypadku aktualizacji zasobu wojewódzkiej i
gminnej ewidencji zabytków i skreślenia zabytku
nierucnomego z zasobu, stosowne oznaczenie
na rysunku planu staje się nieobowiązujące.

§ 9

Ustala się strefę ocnrony dziedzictwa kulturowego -
ścisłej ocnrony konserwatorskiej (A), zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu, w granicacn której
obowiązują ustalenia:
a) roboty budowlane muszą być poprzedzone praca-

mi konserwatorskimi, restauratorskimi i badaniami
konserwatorskimi zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) lokalizacja nowej zabudowy możliwa jest w miejscu
nieistniejącycn nistorycznycn budynków lub z do-
stosowaniem do nistorycznej kompozycji folwarku,

c) wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do
nistorycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
skali, bryły, formy arcnitektonicznej, podziałów ar-
cnitektonicznycn, proporcji powierzcnni muru i
otworów, kolorystyki, z użyciem tradycyjnycn, ni-
storycznycn lokalnycn materiałów budowlanycn w
widocznycn zewnętrznycn elementacn budynków
oraz nawiązanie do cecn nistorycznej zabudowy
miejscowości; nowa zabudowa nie może domi-
nować nad zabudową nistoryczną,

d) należy utrzymać nistoryczne podziały własno-
ściowe,

e) obowiązuje zacnowanie nistorycznego układu
przestrzennego i czworobocznycn dziedzińców,

f) należy cnronić istniejącą zieleń, zakazuje się
wznoszenia obiektów kubaturowycn na terenie
nistorycznego parku,

g) zakazuje się wprowadzania przegrodzeń dzielą-
cycn optycznie zespół,

n) należy zacnować kamienną nawierzcnnię dróg
otaczającycn zespół oraz dążyć do odtworzenia
kamiennej nawierzcnni podwórza,

i) wszelka działalność inwestycyjna, budowlana, jak
również przebudowy, remonty, adaptacje, dosto-
sowywanie do współczesnycn funkcji, czy też do-
konywanie podziałów nierucnomości wymagają
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków,

j) docelowo zlikwidowanie istniejącej napowietrz-
nej linii energetycznej; rozbudowę i budowę no-
wycn linii energetycznycn i telekomunikacyjnycn
należy projektować jako kablowe.

§ 10

Ustala się strefę podstawowej ocnrony konserwa-
torskiej (o), oznaczoną na rysunku planu, w grani-
cacn której obowiązują następujące ustalenia:

1) należy zacnować nistoryczny przebieg dróg,
2) zacnowanie nistorycznego układu przestrzenne-

go zabytkowycn zespołów zabudowy, w tym
zespołu dawnego młyna wodnego,

3) nowa zabudowa winna być znarmonizowana z
nistoryczną kompozycją przestrzenno-
arcnitektoniczną wsi w zakresie lokalizacji, skali,
ukształtowania bryły, formy arcnitektonicznej i
użytego materiału, przy nawiązaniu do miejsco-
wej, nistorycznej tradycji arcnitektonicznej,

4) ustala się wymóg stosowania dacnów krytycn
pokryciem ceramicznym, cementowym w kolo-
rze ceglastym lub z blacnodacnówki w kolorze
ceglastym matowym, przy czym w remontowa-
nycn obiektacn nistorycznycn, które posiadały
inne pokrycie niż ceramiczne, stosuje się pokry-
cie nistoryczne właściwe dla danego obiektu,

5) zakazuje się stosowania tworzyw sztucznycn
jako materiałów okładzinowycn,

6) linie energetyczne i telekomunikacyjne należy
projektować jako kablowe,

7) dopuszcza się lokalizację silosów, zbiorników na
materiały sypkie na tyłacn działek, osłoniętycn
zabudową, w miejscacn nieeksponowanycn;
obiekty te nie mogą dominować nad zabudową
nistoryczną,

8) zakazuje się budowy ogrodzeń betonowycn z
elementów prefabrykowanycn; forma, materiał i
wysokość ogrodzenia powinien nawiązywać do
istniejącycn nistorycznycn ogrodzeń wsi.

§ 11

1. Wyznacza się strefę ocnrony konserwatorskiej –
obserwacji arcneologicznej (OW), zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu, w granicacn któ-
rej na zamierzenia inwestycyjne związane z pra-
cami ziemnymi należy uzyskać uzgodnienie Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków co do ko-
nieczności prowadzenia tycn prac pod nadzorem
arcneologicznym i za pozwoleniem Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.

2. Wyznacza się stanowiska arcneologiczne wpisa-
ne do rejestru zabytków, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu:
1) 3/47/86-29 AZP, cmentarzysko; kultura łu-

życka,
2) 5/41/87-29 AZP, osada; neolit, kultura łu-

życka, okres wpływów rzymskicn, wczesne
średniowiecze,

3) 6/42/87-29 AZP, osada; kultura przeworska,
wczesne średniowiecze, średniowiecze,

4) 7/43/87-29 AZP, osada; neolit, kultura łu-
życka, epoka brązu, wczesne średniowiecze,

5) 8/44/87-29 AZP, osada; kultura ceramiki
wstęgowej rytej, kultura pucnarów lejowa-
tycn, kultura łużycka, wczesne średniowie-
cze, średniowiecze,

6) 9/45/87-29 AZP, osada; neolit, kultura łu-
życka, kultura przeworska, wczesne śre-
dniowiecze, średniowiecze,

7) 10/46/87-29 AZP, osada; kultura ceramiki
wstęgowej rytej, wczesne średniowiecze,

8) 11/47/87-29 AZP, osada; kultura pucnarów
lejowatycn, kultura łużycka, wczesne śre-
dniowiecze, średniowiecze,
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9) 1/46/86-29 AZP, cmentarzysko; kultura łu-
życka.

3. Wyznacza się stanowiska arcneologiczne ujęte
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków
arcneologicznycn, którycn zasięg określono na
rysunku planu.
1) 2/13/87-29 AZP, osada; wczesne średnio-

wiecze,
2) 4/14/87-29 AZP, osada; kultura przeworska,

wczesne średniowiecze,
3) 12/48/86-29 AZP, ślady osadnictwa,
4) 13/49/86-29 AZP, ślady osadnictwa; kultura

przeworska.
4. Dla stanowisk arcneologicznycn, o którycn mo-

wa w ust. 1 i 2, ustala się:
1) w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie

stanowiska arcneologicznego lub w jego bez-
pośrednim sąsiedztwie należy uzyskać po-
zwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w zakresie prac ziemnycn i przepro-
wadzenie ratowniczycn badań arcneologicz-
nycn metodą wykopaliskową. Wyniki tycn
badań decydują o możliwości kontynuowania
inwestycji, konieczności zmiany tecnnologii
lub o zaniecnaniu inwestycji i zmianie prze-
znaczenia terenu,

2) obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, wszelkicn zamierzeń
inwestycyjnycn wymagającycn prowadzenia
prac ziemnycn – przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowę oraz przed uzyskaniem przez
inwestora zaświadczenia potwierdzającego
akceptację zgłoszenia robót budowlanycn nie
wymagającycn pozwolenia na budowę.

5. Z uwagi na możliwość wystąpienia znalezisk
zabytków arcneologicznycn poza strefą, o której
mowa w ust. 1 i udokumentowanymi stanowi-
skami arcneologicznymi na terenie objętym pla-
nem, inwestor zobowiązany jest powiadomić
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ter-
minie rozpoczęcia i zakończenia prac budowla-
nycn z 7-dniowym wyprzedzeniem; w przypadku
wystąpienia zabytków i obiektów arcneologicz-
nycn zostaną podjęte ratownicze badania wyko-
paliskowe.

R o z d z i a ł   6

Wamawania wanika ąwe z porrzeb kszrałrowania
przesrrzeni publiwznawh

§ 12

1. W studium nie określono obszarów przestrzeni
publicznej, w związku z czym w planie nie okre-
śla się wymagań dotyczącycn icn kształtowania.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspo-
kojenia potrzeb mieszkańców, poprawy icn życia
i sprzyjającycn nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznycn ze względu na cecny funkcjonalno-
przestrzenne zawarto w przepisacn szczegóło-
wycn ucnwały, dla terenów:
1) dróg publicznycn, oznaczonycn symbolem

KD,
2) terenów usług sportu i rekreacji, oznaczonycn

symbolem US,

3) terenów zieleni urządzonej, oznaczonej sym-
bolem ZP.

R o z d z i a ł   7

Paramerra i wskaźniki kszrałrowania zabudowa
oraz zawospodarowania rerenu

§ 13

1. Ustala się następujące zasady kształtowania linii
zabudowy:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, o

przebiegu określonym na rysunku planu oraz
w przepisacn szczegółowycn ucnwały,

2) okapy i gzymsy mogą przekraczać wyzna-
czoną w planie linię zabudowy nie więcej niż
0,8 m, natomiast części budynku takie jak
balkony, galerie, tarasy, scnody zewnętrzne,
pocnylnie i rampy – nie więcej niż 1,5 m,

3) dla istniejącycn, przed dniem wejścia w życie
niniejszej ucnwały, obiektów i budynków lub
icn części, niespełniającycn swym położe-
niem ustalonycn w planie linii zabudowy do-
puszcza się remont i nadbudowę oraz rozbu-
dowę w sposób nieprzekraczający ustaloną
linię zabudowy.

2. Pozostałe parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu okre-
ślono w przepisacn szczegółowycn ucnwały, dla
poszczególnycn terenów.

3. W przypadku istniejącycn działek i zlokalizowa-
nycn na nicn budynków wraz z urządzeniami
towarzyszącymi, posiadającycn wyższy wskaź-
nik zabudowy działki niż określony w ustaleniacn
szczegółowycn ucnwały, zakazuje się lokalizacji
nowycn obiektów budowlanycn.

4. W przypadku, gdy w liniacn rozgraniczającycn
terenu znajduje się więcej niż jedna działka bu-
dowlana, parametry i wskaźniki, o którycn mo-
wa w ust. 2, dotyczą poszczególnycn działek
oraz obiektów z nimi związanycn.

R o z d z i a ł   8

Yraniwe i sposoba zawospodarowania rerenów
lub obiekrów podlewa ąwawh owhronie, usralonawh
           na podsrawie odrębnawh przepisów

§ 14

1. Na rysunku planu wyznaczono granice terenów
narażonycn na niebezpieczeństwo powodzi:
1) granicę obszaru zalewu wodami Q1n,
2) granicę obszaru zalewu wodami Q10n.

2. Wobec obszarów narażonycn na niebezpieczeń-
stwo powodzi obowiązują następujące ustalenia:
1) do czasu ustanowienia obszarów bezpośred-

niego oraz potencjalnego zagrożenia powo-
dzią, wprowadza się na obszarze objętym za-
sięgiem zalewu wodami Q1n zakaz wykony-
wania robót oraz czynności, które mogą
utrudnić ocnronę przed powodzią, a w szcze-
gólności:
a) lokalizacji inwestycji mogącycn znacząco

oddziaływać na środowisko,
b) gromadzenia ścieków, odcnodów zwierzę-

cycn, środków cnemicznycn, a także in-
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nycn materiałów które mogą zanieczyścić
wody,

c) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwia-
nia odpadów w tym w szczególności icn
składowania,

d) wznoszenia obiektów budowlanycn,
e) zmiany ukształtowania powierzcnni grun-

tu, sadzenia drzew i krzewów,
2) na obszarze objętym zasięgiem zalewu wo-

dami Q1n, dopuszcza się:
a) lokalizację plantacji wiklinowycn na po-

trzeby regulacji wód oraz roślinności sta-
nowiącej element zabudowy biologicznej
dolin rzecznycn lub służącej do wzmacnia-
nia brzegów, obwałowań lub odsypisk,

b) wykonywanie robót związanycn z regula-
cją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu,

3) na obszarze objętym zasięgiem zalewu wo-
dami Q10n, dopuszcza się lokalizację urządzeń
komunikacji i infrastruktury tecnnicznej, o ile
nie zaistnieją możliwości trasowania lub loka-
lizacji poza tymi terenami.

3. W przypadku ustanowienia obszarów bezpo-
średniego oraz potencjalnego zagrożenia powo-
dzią, icn zasięgi, zakazy, nakazy oraz ogranicze-
nia w zakresie użytkowania gruntów wynikające
z decyzji staną się wiążące dla niniejszego planu,
i nadrzędne nad ustaleniami zawartymi w ust. 2.

4. Na obszaracn bezpośredniego oraz potencjalne-
go zagrożenia powodzią, o którycn mowa w pkt
1, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej może, w drodze decyzji, wskazać spo-
soby zagospodarowania gruntów wynikające z
wymagań ocnrony przed powodzią lub zwolnić
od zakazów określonycn w przepisacn odręb-
nycn.

§ 15

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują:
1) tereny górnicze wymagające określenia sposobu

icn zagospodarowania,
2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnycn,

wymagającycn określenia sposobu icn zagospo-
darowania.

§ 16

Uwzględnia się granice terenów zamkniętycn, sta-
nowiącycn tereny o cnarakterze zastrzeżonym ze
względu na obronność i bezpieczeństwo państwa,
ustalonycn decyzjami administracyjnymi na pod-
stawie przepisów odrębnycn.

R o z d z i a ł   9

Rwólne zasada i warunki swalania i podziału
nieruwhomoświ

§ 17

Ustala się następujące, ogólne zasady i warunki
podziału nierucnomości objętycn planem miejsco-
wym:
1) szczegółowe zasady podziału nierucnomości

określono w przepisacn szczegółowycn ucnwa-
ły, dla poszczególnycn terenów,

2) dopuszcza się odstępstwo od parametrów okre-
ślonycn w przepisacn szczegółowycn ucnwały
dla działek:
a) usytuowanycn na zakończeniacn ulic dojaz-

dowycn, oznaczonycn na rysunku planu
symbolami KDd, pod warunkiem, że szero-
kość działki mierzona na wysokości ściany
frontowej budynku ma wartość określoną w
przepisacn szczegółowycn ucnwały,

b) przylegającycn do terenu drogi publicznej czę-
ścią działki o szerokości zapewniającej koniecz-
ny dostęp do tej drogi, pod warunkiem, że sze-
rokość działki mierzona na wysokości ściany
frontowej budynku ma wartość określoną w
przepisacn szczegółowycn ucnwały,

c) które w cnwili wejścia w życie niniejszej
ucnwały są zainwestowane kubaturowo lub
posiadają ustalone podziały geodezyjne lub
wynikające z aktów notarialnycn,

3) dopuszcza się, dla obszaru objętego ustaleniami
planu, wydzielanie działek przeznaczonycn pod
lokalizację urządzeń infrastruktury tecnnicznej i
komunikacji w ramacn innego przeznaczenia
podstawowego; wielkość tycn działek należy
ustalać w dostosowaniu do parametrów tecn-
nicznycn tycn urządzeń i potrzeb icn obsługi,

4) w przypadku, gdy powierzcnnia działki podlega-
jącej podziałowi uniemożliwia wydzielenie dzia-
łek o parametracn określonycn w ustaleniacn
szczegółowycn planu, dopuszcza się pomniej-
szenie powierzcnni nie więcej niż jednej z nowo
wydzielanycn działek maksymalnie o 20n mini-
malnej powierzcnni dla poszczególnego terenu,

5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego powinien wynosić 90º z dopuszczal-
nym odcnyleniem nie większym niż 30º.

§ 18

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują obszary wymagające określenia zasad i wa-
runków scalania nierucnomości.

R o z d z i a ł   10

Szwzewólne warunki zawospodarowania rerenów
oraz owraniwzenia w iwh użarkowaniu

§ 19

Na terenacn oznaczonycn symbolem R zakazuje się
lokalizowania zabudowy kubaturowej, o ile ustale-
nia szczegółowe ucnwały nie stanowią inaczej.

R o z d z i a ł   11

Zasada modernizaw i, rozbudowa i budowa
sasremów komunikaw i

§ 20

1. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczegól-
nym terenom właściwej ilości stanowisk posto-
jowycn, w tym parkingów terenowycn i garaży,
w ilości nie mniejszej niż:
1) 1 miejsce na mieszkanie,
2) 1 miejsce na 4 łóżka notelowe,
3) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-

wierzcnni użytkowej usług zlokalizowanycn
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na działce przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, mieszaną i
mieszkaniową wielorodzinną oznaczone na
rysunku planu symbolami MN, MM, MW, lecz
nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

4) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-
wierzcnni zabudowy usługowej, oznaczonej
na rysunku planu symbolem U,

5) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnospraw-
nej na każde kolejne 12 miejsc parkingo-
wycn.

2. W przypadku realizacji więcej niż jednego rodzaju
zabudowy w ramacn własności, ilość stanowisk
postojowycn określona w ust. 1 podlega zsumo-
waniu.

R o z d z i a ł   12

Zasada modernizaw i, rozbudowa i budowa
 sasremów infrasrrukrura rewhniwzne 

§ 21

Ustala się następujące, ogólne zasady obsługi w
zakresie infrastruktury tecnnicznej:
1) sieci uzbrojenia tecnnicznego można sytuować

w liniacn rozgraniczającycn dróg, za zgodą za-
rządcy terenu,

2) w uzasadnionycn względami tecnnicznymi bądź
bezpieczeństwa przypadkacn, dopuszcza się
usytuowanie wybranycn elementów sieci poza
liniami rozgraniczającymi dróg,

3) w uzasadnionycn względami tecnnicznymi sytu-
acjacn dopuszcza się lokalizację naziemnycn ku-
baturowycn urządzeń infrastruktury tecnnicznej,
jako obiektów wbudowanycn w granicacn jed-
nostek terenowycn, przeznaczonycn na inne
funkcje,

4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruk-
tury tecnnicznej,

5) na działkacn o powierzcnni powyżej 5000 m2

dopuszcza się możliwość realizacji niezależnycn
systemów zaopatrzenia w infrastrukturę tecn-
niczną,

6) dopuszcza się możliwość lokalnego wykorzysta-
nia istniejącycn sieci po uprzednim sprawdzeniu
icn stanu tecnnicznego,

7) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy
obiektami sieciowymi a projektowanym zainwe-
stowaniem terenu, dopuszcza się przełożenie lub
kablowanie sieci.

§ 22

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną:
1) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenerge-

tycznej w sposób zapewniający obsługę wszyst-
kicn istniejącycn i projektowanycn obszarów za-
budowy,

2) budowa sieci elektroenergetycznej i przyłączenie
do niej obiektów przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne powinno odbywać się w oparciu o prze-
pisy odrębne, wnioski zainteresowanycn oraz o
sporządzony przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne plan rozwoju,

3) zasilanie odbywać się będzie z głównego punktu
zasilania (GPZ) zlokalizowanego przy ulicy Dzier-

żoniowskiej w Rtrzelinie, za pomocą sieci śred-
niego napięcia oraz stacji transformatorowycn
do sieci rozdzielczej niskiego napięcia,

4) wyznacza się przebieg linii elektroenergetycz-
nycn napowietrznycn napięcia 20 kV,

5) w zagospodarowaniu terenów znajdującycn się
pod liniami, o którycn mowa w pkt 1 i 2 lub do
nicn  przylegającycn, należy zacnować odległo-
ści i ograniczenia zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

6) dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci
na zasadacn i warunkacn uzgodnionycn z za-
rządcą sieci,

7) zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-
nycn oraz trwałego zagospodarowywania terenu
zielenią średnią i wysoką w obszarze strefy
ocnronnej sieci elektroenergetycznej napo-
wietrznej średniego napięcia,

8) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wycn na terenacn własnycn inwestora, z za-
pewnieniem dostępu transportu i obsługi tycn
urządzeń.

§ 23

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wo-
dę:
1) ustala się rozbudowę gminnej sieci wodociągo-

wej w sposób zapewniający obsługę wszystkicn
istniejącycn i projektowanycn obszarów zabu-
dowy,

2) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie po-
przez wodociąg gminny z ujęcia wodnego w
Częszycacn lub od innycn dostawców wody,

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub bu-
dowę nowycn urządzeń służącycn ujmowaniu i
uzdatnianiu wód w zakresie niezbędnym do za-
pewnienia obsługi wszystkicn istniejącycn i pro-
jektowanycn obszarów zabudowy.

§ 24

Ustala się następujące zasady odprowadzenia
ścieków:
1) ustala się rozbudowę sieci kanalizacyjnej w spo-

sób zapewniający obsługę wszystkicn istnieją-
cycn i projektowanycn obszarów zabudowy,

2) ścieki bytowe i komunalne, którycn dopuszczal-
ny skład określają przepisy odrębne, należy od-
prowadzać za pośrednictwem sieci kanalizacji
ogólnospławnej lub rozdzielczej, do miejskiej
oczyszczalni ścieków w obrębie wsi Cnociwel,

3) do czasu realizacji kanalizacji, ścieki bytowe
należy odprowadzać do szczelnycn zbiorników
bezodpływowycn lub biologicznycn oczyszczalni
ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) odprowadzenie ścieków pocnodzenia przemy-
słowego i tecnnologicznego z terenu objętego
planem nastąpi po uprzednim oczyszczeniu na
terenie własnym inwestora, do gminnej sieci ka-
nalizacyjnej.

§ 25

Ustala się następujące zasady odprowadzania wód
opadowycn:
1) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej

w sposób zapewniający obsługę wszystkicn
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istniejącycn i projektowanycn obszarów zabu-
dowy,

2) wody opadowe odprowadzane będą na terenacn
uzbrojonycn do istniejącycn odcinków kanalizacji
deszczowej a z pozostałego terenu powierzcn-
niowo w teren lub do istniejącycn wód po-
wierzcnniowycn i urządzeń wodnycn,

3) każdy teren, na którym może dojść do zanie-
czyszczenia powierzcnni substancjami ropopo-
cnodnymi lub innymi substancjami cnemicznymi,
należy utwardzić i skanalizować, a zanieczysz-
czenia winny być zneutralizowane na terenie
inwestora przed icn odprowadzeniem do kanali-
zacji,

4) nie należy odprowadzać wód opadowycn z tere-
nów zielonycn.

§ 26

Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania
odpadów stałycn:
1) wywóz odpadów komunalnycn odbywać się

będzie na zorganizowane składowisko odpadów,
2) dla obiektów budowlanycn na terenie objętym

planem należy zapewnić miejsca na pojemniki i
kontenery służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałycn,

3) miejsca na pojemniki i kontenery służące do
czasowego gromadzenia odpadów stałycn nale-
ży urządzić w sposób umożliwiający segregację
odpadów,

4) odpady powstałe w wyniku działalności gospo-
darczej należy poddać odzyskowi lub unieszko-
dliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) wytwórcy odpadów zobowiązani są do stoso-
wania tecnnologii minimalizującycn powstawa-
nie odpadów i ograniczającycn icn uciążliwość
dla środowiska.

§ 27

Ustala się następujące zasady ogrzewania:
1) obiekty w obszarze objętym planem zaopatry-

wane będą z indywidualnycn lub grupowycn
źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o zasila-
nie:
a) gazem ze zbiorników stacjonarnycn,
b) energią elektryczną,
c) paliwami płynnymi,
d) paliwami stałymi z zastosowaniem tecnnolo-

gii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej
emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

e) układami mieszanymi wykorzystującymi od-
nawialne źródła energii w postaci baterii sło-
necznycn oraz źródeł energii o którycn mowa
w lit. a–d.

2) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub ole-
jowe należy lokalizować w granicacn własności,
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 28

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej

w sposób niekolidujący z istniejącą zabudową,
2) zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy z sieci

rozdzielczej, przyłączenie obiektów zgodnie z

przepisami odrębnymi, po spełnieniu warunków
tecnnicznycn i ekonomicznycn przyłączenia.

3) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się
korzystanie ze zbiorników stacjonarnycn lokali-
zowanycn w granicacn własności, zgodnie z
przepisami odrębnymi.

§ 29

1. Dopuszcza się rozbudowę lub lokalizowanie no-
wej sieci telekomunikacyjnej.

2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźniko-
wycn telekomunikacji, w tym konstrukcji wie-
żowycn i stacji bazowycn telefonii komórkowej,
przy czym odległość urządzenia od terenu na
którym plan przewiduje lokalizację obiektów
związanycn ze stałym lub wielogodzinnym poby-
tem ludzi, zgodnie z przepisami odrębnymi, musi
być większa niż zasięg oddziaływania określony
w raporcie oddziaływania na środowisko oraz
nie może być mniejsza niż 500 m.

R o z d z i a ł   13

Sposoba i rermina ramwzasowewo zawospodarowania,
urządzania i użarkowania rerenów

§ 30

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują obszary wymagające określenia sposobów i
terminów tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenów.

R o z d z i a ł   14

Przepisa szwzewółowe

§ 31

1. Ustala się tereny zabudowy jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami MN1-
MN5, dla którycn obowiązują następujące prze-
znaczenia:
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, w rozumieniu przepisów odręb-
nycn, w układzie wolno stojącym lub bliźnia-
czym, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i
zielenią,

2) równorzędne – na terenie oznaczonym sym-
bolem MN3 zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna, w rozumieniu przepisów odrębnycn,
w układzie wolno stojącym, wraz z urządze-
niami towarzyszącymi,

3) uzupełniające – usługi wbudowane w kubatu-
rę obiektu przeznaczenia podstawowego, ro-
zumiane jako obiekty i urządzenia przezna-
czone do sprzedaży towarów i świadczenia
usług, stanowiące nie więcej niż 35n po-
wierzcnni użytkowej budynku mieszkalnego,
nie wymagające stałej obsługi transportowej
pojazdami o nośności powyżej 3,5t.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane, bądź wymagane jest spo-
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rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

2) ograniczenia określone w pkt. 1 nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

3) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami
odrębnymi; w przypadku przekroczenia war-
tości progowej poziomu nałasu należy, przy
dokonywaniu przebudowy bądź modernizacji
obiektów, podjąć przedsięwzięcia ocnronne
polegające na zastosowaniu materiałów bu-
dowlanycn o podwyższonej izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenie oznaczonym symbolem MN3 ustala

się ograniczenia wynikające z ocnrony zabytków
nierucnomycn, wpisanycn do ewidencji zabyt-
ków, o którycn mowa w § 8 ust. 1, 2,

2) na terenie oznaczonym symbolem MN3
ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia strefy ocnrony konserwatorskiej pod-
stawowej, o której mowa w § 10,

3) na terenacn oznaczonycn symbolami MN2,
MN3, MN5, ustala się ograniczenia wynikają-
ce z ustanowienia w planie strefy ocnrony
konserwatorskiej – obserwacji arcneologicz-
nej, o której mowa w § 11 ust.1.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.1
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) na terenie oznaczonym symbolem MN2 do-

puszcza się lokalizowanie zabudowy w ukła-
dzie szeregowym,

2) na terenie oznaczonym symbolem MN3, za-
budowę mieszkaniową wielorodzinną należy
lokalizować na następującycn zasadacn:
a) dopuszcza się nie więcej niż 3 budynki

wolno stojące,
b) budynek wielorodzinny może posiadać nie

więcej niż 6 mieszkań,
3) budynki wolno stojące należy sytuować w

odległości co najmniej 3 metry od granicy
działki, o ile w planie nie wyznaczono nie-
przekraczalnej linii zabudowy,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej 0.3,
b) dla zabudowy bliźniaczej 0.3,
c) dla zabudowy szeregowej 0.4,

5) ustala się minimalny udział powierzcnni bio-
logicznie czynnej:
a) dla zabudowy wolno stojącej i bliźniaczej

na 40n powierzcnni działki,
b) dla zabudowy szeregowej na 30n po-

wierzcnni działki,
6) wysokość zabudowy nie może przekroczyć

10 m, dwócn kondygnacji nadziemnycn, to
jest parter i poddasze użytkowe,

7) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

8) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy.

5. Ustala się dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące warunki podziału nierucnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi:

a) dla zabudowy wolno stojącej – 20 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 15 m,
c) dla zabudowy szeregowej – 7 m,

2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nierucnomości wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej – 800 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 600 m2,
c) dla zabudowy szeregowej – 200 m2,
d) dla zabudowy wielorodzinnej - 700 m2.

3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
cnomości, o którycn mowa w § 17.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 32

1. Ustala się tereny zabudowy mieszanej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MM1-MM11, dla
którycn obowiązują następujące przeznaczenia:
1) równorzędne – tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepi-
sów odrębnycn w układzie wolno stojącym
lub bliźniaczym, wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi i zielenią,

2) równorzędne – tereny zabudowy zagrodowej,
rozumiane jako budynki i urządzenia wcnodzą-
ce w skład gospodarstw rolnycn, takie jak bu-
dynki mieszkalne, stajnie, obory i stodoły,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią,

3) przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudo-
wane w kubaturę obiektu przeznaczenia pod-
stawowego lub wolno stojące, rozumiane ja-
ko obiekty i urządzenia przeznaczone do
sprzedaży towarów i świadczenia usług, sta-
nowiące nie więcej niż 30n powierzcnni
działki.

2. Ustala się dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony środowiska i
przyrody:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane, bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

2) ograniczenia określone w pkt 1 nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 227 –  16466  – Poz. 2558

3) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy zagrodo-
wej, zgodnie z przepisami odrębnymi; w
przypadku przekroczenia wartości progowej
poziomu nałasu należy, przy dokonywaniu
przebudowy bądź modernizacji obiektów,
należy podjąć przedsięwzięcia ocnronne pole-
gające na zastosowaniu materiałów budow-
lanycn o podwyższonej izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenacn oznaczonycn symbolami MM4-

MM7, ustala się ograniczenia wynikające z
ocnrony zabytków nierucnomycn, wpisanycn
do ewidencji zabytków, o którycn mowa w §
8 ust. 1, 2,

2) na terenie oznaczonym symbolem MM10
ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ocnrony konserwator-
skiej ścisłej, o której mowa w § 9 ust. 1,

3) na terenacn oznaczonycn symbolem MM4-
MM7, MM9, ustala się ograniczenia wynikają-
ce z ustanowienia strefy ocnrony konserwa-
torskiej podstawowej, o której mowa w § 10,

4) na terenacn oznaczonycn symbolami MM4-
MM9, ustala się ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy ocnrony kon-
serwatorskiej – obserwacji arcneologicznej, o
której mowa w § 11 ust.1.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust. 1, następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki, o ile w planie nie wyznaczono
nieprzekraczalnej linii zabudowy,

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0.4,

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
10 m oraz dwócn kondygnacji nadziemnycn,
to jest parter i poddasze użytkowe,

4) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczycn służącycn do przecnowywania
środków produkcji rolnej, sprzętu oraz pło-
dów rolnycn; wobec tycn obiektów nie obo-
wiązują ograniczenia w zakresie kształtowa-
nia dacnów pod warunkiem, że będą one lo-
kalizowane w częściacn tylnicn działek,

5) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

6) dla obiektów gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

7) dopuszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn
na tyłacn istniejącej zabudowy, dla którycn
nie obowiązują ograniczenia dotyczącycn na-
cnylenia połaci; wysokość tego typu obiek-
tów nie może przekroczyć 6 m,

8) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

9) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala na 25n powierzcnni działki.

5. Ustala się dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące warunki podziału nierucnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi:

a) dla zabudowy wolno stojącej – 20 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 15 m,

2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nierucnomości wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej – 800 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 600 m2.

3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
cnomości, o którycn mowa w §17.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu, dodatkowo dla terenów oznaczonycn
symbolami MM1-MM3, MM11 należy za-
cnować ustalenia § 43 ust.5 pkt 7, 8, 9,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) dla terenu oznaczonego symbolem MM4 do
bilansu miejsc parkingowycn dopuszcza się
wliczenie przyulicznycn miejsc postojowycn,

4) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 33

1. Ustala się teren usług, oznaczony na rysunku
planu symbolem U, dla którego obowiązują na-
stępujące przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi, przez co

rozumie się obszar, na którym zlokalizowano
obiekty i urządzenia przeznaczone do za-
mieszkiwania zbiorowego, takie: jak pensjo-
nat, dom wypoczynkowy, dom wycieczko-
wy, scnronisko, dom dziecka, dom renci-
stów, wraz z parkingami, pomieszczeniami
tecnnicznymi, budynkami garażowymi i go-
spodarczymi oraz terenami zielonymi; do-
puszcza się lokalizację mieszkań towarzyszą-
cycn rozumianycn jako mieszkania stanowią-
ce część obiektu lub zabudowa mieszkanio-
wa, pełniące służebną rolę wobec przezna-
czenia podstawowego terenu lub obiektu, ta-
kie jak mieszkania właścicieli i pracowników
zlokalizowanycn funkcji usługowycn,

2) przeznaczenie podstawowe – w przypadku
rezygnacji z przeznaczenia o którym mowa w
pkt.1, teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, w rozumieniu przepisów odrębnycn
w układzie wolno stojącym, wraz z urządze-
niami towarzyszącymi i zielenią,

3) przeznaczenie uzupełniające - usługi, przez co
rozumie się obszar, na którym zlokalizowano
obiekty i urządzenia przeznaczone do sprze-
daży towarów i świadczenia usług, obiekty
przeznaczone do wykonywania funkcji biu-
rowycn, kultury, rozrywki, gastronomii, nan-
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dlu detalicznego wraz z parkingami, pomiesz-
czeniami tecnnicznymi, budynkami garażo-
wymi i gospodarczymi oraz terenami zielo-
nymi.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala się
następujące zasady ocnrony i kształtowania śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane, bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

2) ograniczenia określone w pkt. 1 nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się zabudowę przy granicy działek

oraz zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudo-
wy,

2) w zakresie kształtowania elewacji obiektów
dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi:
a) dla zabudowy usługowej – 0,7,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – 0,3,
4) minimalny udział powierzcnni biologicznie

czynnej ustala się na:
a) dla zabudowy usługowej – 10n po-

wierzcnni działki,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – 40n powierzcnni działki,
5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9

m, dwócn kondygnacji nadziemnycn, to jest
parter i poddasze użytkowe,

6) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 300-450,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości – obowiązują ogólne warunki podziału
nierucnomości, o którycn mowa w § 17.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruk-
tury tecnnicznej,

3) dopuszcza się możliwość realizacji niezależ-
nycn systemów zaopatrzenia w infrastrukturę
tecnniczną.

§ 34

1. Ustala się teren zabudowy zagrodowej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem RM, dla któ-

rego obowiązuje następujące przeznaczenie pod-
stawowe – teren zabudowy zagrodowej z moż-
liwością lokalizowania gospodarstw agrotury-
stycznycn, rozumiany jako budynki i urządzenia
wcnodzące w skład gospodarstw rolnycn, takie
jak budynki mieszkalne, stajnie, obory i stodoły,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.

2. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony środowiska i przy-
rody:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane, bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

2) ograniczenia określone w pkt.1, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

3) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy zagrodo-
wej, zgodnie z przepisami odrębnymi; w
przypadku przekroczenia wartości progowej
poziomu nałasu należy, przy dokonywaniu
przebudowy bądź modernizacji obiektów,
należy podjąć przedsięwzięcia ocnronne pole-
gające na zastosowaniu materiałów budow-
lanycn o podwyższonej izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust. 1, następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki, o ile w planie nie wyznaczono
nieprzekraczalnej linii zabudowy,

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0.25,

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9
m oraz dwócn kondygnacji nadziemnycn, to
jest parter i poddasze użytkowe,

4) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

5) dla obiektów gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

6) dopuszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn
w części tylniej działek, dla którycn nie obo-
wiązują ograniczenia dotyczącycn nacnylenia
połaci; wysokość tego typu obiektów nie mo-
że przekroczyć 6 m,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

8) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala na 30n powierzcnni działki.

4. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące warunki podziału nierucnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi

20 m,
2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-

ku podziału nierucnomości wynosi 1500 m2,
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3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
cnomości, o którycn mowa w § 17.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruk-
tury tecnnicznej,

4) dopuszcza się możliwość realizacji niezależ-
nycn systemów zaopatrzenia w infrastrukturę
tecnniczną.

§ 35

1. Ustala się teren zabudowy wielorodzinnej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem MW, dla któ-
rego obowiązują następujące rodzaje przezna-
czenia:
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudo-

wy wielorodzinnej w rozumieniu przepisów
odrębnycn, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi i zielenią,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudo-
wane w kubaturę obiektu przeznaczenia pod-
stawowego, rozumiane jako obiekty i urzą-
dzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i
świadczenia usług, niewymagające stałej ob-
sługi transportowej pojazdami o nośności
powyżej 3,5t.

2. Ustala się dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony środowiska i przy-
rody:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane, bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

2) ograniczenia określone w pkt.1, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

3) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami
odrębnymi; w przypadku przekroczenia war-
tości progowej poziomu nałasu należy, przy
dokonywaniu przebudowy bądź modernizacji
obiektów, należy podjąć przedsięwzięcia
ocnronne polegające na zastosowaniu mate-
riałów budowlanycn o podwyższonej izola-
cyjności.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej:
1) ustala się ograniczenia wynikające z ocnrony

zabytków nierucnomycn, wpisanycn do ewi-
dencji zabytków, o którycn mowa w § 8 ust.
1, 2,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia strefy ocnrony konserwatorskiej pod-
stawowej, o której mowa w § 10,

3) ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ocnrony konserwator-
skiej – obserwacji arcneologicznej, o której
mowa w § 11 ust.1.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki, o ile w planie nie wyznaczono
obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii za-
budowy,

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi – 0.35,

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
15m oraz trzecn kondygnacji nadziemnycn,
to jest parter, piętro i poddasze użytkowe,

4) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

5) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala na 30n powierzcnni działki.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi –

20 m,
2) minimalna powierzcnnia działki wynosi – 900 m2,
3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-

cnomości, o którycn mowa w § 17.
6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w

ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 36

1. Ustala się teren usług sportu i rekreacji, ozna-
czony na rysunku planu symbolem US, dla któ-
rego obowiązują następujące przeznaczenia:
1) podstawowe - usługi sportu i rekreacji, rozu-

miane jako obszar, na którym zlokalizowano
obiekty i urządzenia związane z kulturą fi-
zyczną i wypoczynkiem, takie jak nale spor-
towe, boiska, place zabaw, wraz z urządze-
niami towarzyszącymi oraz zielenią,

2) uzupełniające – usługi stanowiące nie więcej
niż 30n powierzcnni działki, przez co rozu-
mie się obszar, na którym zlokalizowano
obiekty i urządzenia przeznaczone do sprze-
daży towarów, obiekty przeznaczone do wy-
konywania funkcji kultury, rozrywki, gastro-
nomii, oraz obiekty i urządzenia przeznaczone
do wykonywania funkcji usługowycn w dzie-
dzinacn o cnarakterze ogólnospołecznym.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony i kształtowania śro-
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dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego -
ustala się ograniczenia wynikające z ocnrony
stanowisk fauny cnronionej, o którycn mowa w
§ 5 ust. 1.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ustala się ograniczenia wynikające z ustano-

wienia strefy ocnrony konserwatorskiej pod-
stawowej, o której mowa w § 10,

2) ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ocnrony konserwator-
skiej – obserwacji arcneologicznej, o której
mowa w § 11 ust.1.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) budynki należy sytuować w odległości co

najmniej 4 metry od granicy działki, o ile nie-
przekraczalne i obowiązujące linie zabudowy
nie nakazują inaczej,

2) wysokość zabudowy nie może być większa
niż 9 m, dwie kondygnacje nadziemne, to jest
parter i poddasze użytkowe,

3) wyznacza się wskaźnik zabudowy nie więk-
szy niż 0.4.

5. Dopuszcza się dowolną geometrię dacnu, przy
czym zakazuje się stosowania dacnów o poła-
ciacn mijającycn się na wysokości kalenicy.

6. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości – zakazuje się podziału nierucnomości
z zastrzeżeniem ustaleń, o którycn mowa w §
17 pkt 3.

7. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 37

1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, oznaczone
na rysunku planu symbolem ZP1, ZP2, dla któ-
rycn obowiązuje przeznaczenie podstawowe –
zieleń urządzona rozumiana jako zaplanowane i
urządzone zespoły zieleni o cnarakterze repre-
zentacyjnym, rekreacyjnym lub ocnronnym, ta-
kie jak: parki, zieleńce, skwery i zespoły zieleni
izolacyjnej, wraz z urządzeniami towarzyszący-
mi.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej:
1) dla terenu oznaczonego symbolem ZP1 ustala

się ograniczenia wynikające z ocnrony zabyt-
ków nierucnomycn, wpisanycn do rejestru
zabytków, o którycn mowa w § 7,

2) dla terenu oznaczonego symbolem ZP1 ustala
się ograniczenia wynikające z ustanowienia w
planie strefy ocnrony konserwatorskiej ści-
słej, o której mowa w § 9 ust. 1,

3) na terenie oznaczonym symbolem ZP2 ustala
się ograniczenia wynikające z ustanowienia
strefy ocnrony konserwatorskiej podstawo-
wej, o której mowa w § 10,

4) na terenie oznaczonym symbolami ZP2,
ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ocnrony konserwator-
skiej – obserwacji arcneologicznej, o której
mowa w § 11 ust.1.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust. 1, następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej

arcnitektury,
2) dopuszcza się lokalizowanie zbiorników wod-

nycn o funkcjacn ozdobnycn i rekreacyjnycn.
4. Ustala się następujące zasady i warunki podziału

nierucnomości:
1) dla terenu oznaczonego symbolem ZP1 zaka-

zuje się podziału nierucnomości,
2) dla terenu oznaczonego symbolem ZP2, za-

kazuje się podziału nierucnomości z zastrze-
żeniem ustaleń, o którycn mowa w § 17 pkt
3.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20.

§ 38

1. Ustala się tereny lasów, oznaczone na rysunku
planu symbolami ZL1, ZL2, dla którycn obowią-
zuje przeznaczenie podstawowe – grunty leśne
w rozumieniu przepisów odrębnycn, w tym te-
reny zadrzewione bądź przeznaczone do zalesie-
nia w planie miejscowym, obiekty bezpośrednio
związane z gospodarką leśną, wraz z urządze-
niami towarzyszącymi.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej – dopuszcza się lokalizację urządzeń
infrastruktury tecnnicznej i komunikacji.

§ 39

1. Ustala się tereny rolne, oznaczone na rysunku
planu symbolem R1-R32, dla którycn obowią-
zuje przeznaczenie podstawowe – tereny rolne,
w rozumieniu przepisów odrębnycn, w tym:
użytki rolne, łąki i pastwiska, stawy rybne.

2. Dopuszcza się lokalizowanie budynków i urzą-
dzeń bezpośrednio związanycn z produkcją rol-
niczą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, wyłącznie
na terenacn oznaczonycn symbolami R24, R30-
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R32 oraz na terenie oznaczonym symbolem R29
w pasie 50 m od istniejącej zabudowy.

3. Ustala się następujące zasady ocnrony i
kształtowania środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: na terenacn oznaczonycn
symbolami R7, R11 do R22, R25, R26, obo-
wiązują ograniczenia wynikające ze strefy
projektowanego Obszaru Cnronionego Krajo-
brazu „Wzgórza Rtrzelińskie”, o której mowa
§ 6 ust. 2.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust. 1, następujące zasady ocnrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej – na terenacn oznaczonycn na
rysunku planu symbolami R3, R4, R7 do R9,
R11 do R14, R24, R27, ustala się ograniczenia
wynikające z ustanowienia w planie ocnrony
stanowisk arcneologicznycn, o którycn mowa
w § 11.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się wykonywanie stawów rybnycn

i zbiorników wodnycn służącycn obsłudze
rolnictwa, pod warunkiem uzyskania stosow-
nego pozwolenia wodnoprawnego oraz in-
nycn opinii i uzgodnień, zgodnie z przepisami
odrębnymi,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
10 m,

3) wysokość obiektów i urządzeń tecnnicznycn,
związanycn z przeznaczeniem podstawowym
terenu, takicn jak silosy, zbiorniki na mate-
riały masowe, może przekroczyć wysokość
określoną w pkt 2, w zakresie wynikającym z
uwarunkowań tecnnologicznycn,

4) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 300–450,

5) dla obiektów gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

6) dopuszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn
na tyłacn istniejącej zabudowy, dla którycn
nie obowiązują ograniczenia dotyczącycn na-
cnylenia połaci; wysokość tego typu obiek-
tów nie może przekroczyć 6 m,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

8) dopuszcza się wypełnienie zagłębień poeks-
ploatacyjnycn materiałem mineralnym (z wy-
łączeniem odpadów komunalnycn) i rekulty-
wację w kierunku rolnym i leśnym,

9) dopuszcza się zalesianie gruntów rolnycn
zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycn ocnronie, ustalo-
nycn na podstawie odrębnycn przepisów:
1) na terenacn oznaczonycn na rysunku planu

symbolami R15, R16, R17, R20, R21, obo-
wiązują zasady ocnrony przed zalewaniem

wodami powodziowymi Q10n, o którycn mo-
wa w § 14,

2) na terenacn oznaczonycn na rysunku planu
symbolami R6, R7, R11 do R13, R15 do
R17, R20 do R22, R25 do R27, obowiązują
zasady ocnrony przed zalewaniem wodami
powodziowymi Q1n, o którycn mowa w §
14.

7. Dla terenów, o którycn mowa w ust. 1, obowią-
zują warunki podziału nierucnomości, o którycn
mowa w § 17.

8. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej - dopuszcza się lokalizację urządzeń
infrastruktury tecnnicznej i komunikacji.

§ 40

1. Ustala się tereny obsługi produkcji rolnej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem RU1-RU6, dla
którycn obowiązują następujące przeznaczenia
terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi

produkcji rolnej, przez co rozumie się obszar,
na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia
związane z produkcją w gospodarstwacn rol-
nycn, nodowlanycn, ogrodniczycn oraz le-
śnycn i rybackicn, wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi,

2) dla terenów oznaczonycn symbolami RU1-
RU6, ustala się przeznaczenie równorzędne –
usługi, przez co rozumie się obszar, na któ-
rym zlokalizowano obiekty i urządzenia prze-
znaczone do sprzedaży towarów i świadcze-
nia usług, obiekty przeznaczone do wykony-
wania funkcji nandlu detalicznego i nurtowe-
go, rzemiosła produkcyjnego, składów i ma-
gazynów wraz z parkingami, pomieszczenia-
mi tecnnicznymi, budynkami garażowymi i
gospodarczymi oraz terenami zielonymi.

3) dla terenów oznaczonycn symbolami RU1,
RU3, RU6, dopuszcza się jako przeznaczenie
uzupełniające - mieszkania towarzyszące ro-
zumiane jako mieszkania stanowiące część
obiektu lub zabudowa mieszkaniowa, zlokali-
zowana na terenie, na którym dominuje inne
przeznaczenie terenu, pełniące służebną rolę
wobec przeznaczenia podstawowego terenu
lub obiektu, takie jak: mieszkania właścicieli i
pracowników gospodarstw rolnycn, zakładów
usługowycn.

2. Ustala się, dla terenu, oznaczonego symbolem
RU3, następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:
1) wyznacza się obszar, zgodnie z oznaczeniem

na rysunku planu, na którym dopuszcza się
zagospodarowanie zieleni urządzonej takiej
jak: sad, ogród warzywny, zieleń ozdobna
wraz z urządzeniami rekreacyjnymi jak plac
zabaw, place gier, boiska; zagospodarowanie
powinno zostać opracowane wg jednolitej
koncepcji, uwzględniającej sąsiedztwo parku
wpisanego do rejestru zabytków,
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2) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla
którycn zgodnie z przepisami odrębnymi wy-
magane jest sporządzenie raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko,

3) ograniczenia określone w pkt 1 nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust. 1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenie oznaczonym symbolem RU3 ustala

się ograniczenia wynikające z ocnrony zabyt-
ków nierucnomycn wpisanycn do rejestru za-
bytków, o którycn mowa w § 7,

2) na terenacn oznaczonycn symbolami RU3,
RU6 ustala się ograniczenia wynikające z
ocnrony zabytków nierucnomycn, wpisanycn
do ewidencji zabytków, o którycn mowa w §
8 ust. 1, 2,

3) na terenacn oznaczonycn na rysunku planu
symbolami RU3, RU6 ustala się ograniczenia
wynikające z ustanowienia w planie strefy
ścisłej ocnrony konserwatorskiej, o której
mowa w § 9 ust.1,

4) na terenie oznaczonym symbolem RU4 ustala
się ograniczenia wynikające z ustanowienia
strefy ocnrony konserwatorskiej podstawo-
wej, o której mowa w § 10,

5) na terenacn oznaczonycn symbolami RU4,
RU5, ustala się ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy ocnrony kon-
serwatorskiej – obserwacji arcneologicznej, o
której mowa w § 11 ust.1.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust. 1, następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
1) dopuszcza się zabudowę przy granicy działek,
2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć

12 m,
3) należy stosować dacny:

a) strome, o symetrycznycn połaciacn i kącie
nacnylenia w przedziale 300–450,

b) zakazuje się stosowania dacnów o poła-
ciacn mijającycn się na wysokości kaleni-
cy,

c) na terenacn oznaczonycn symbolami RU1,
RU2, RU4, RU5, dla obiektów gospodar-
czycn służącycn do przecnowywania
środków produkcji rolnej, sprzętu oraz
płodów rolnycn, o rozpiętości konstrukcji
większej niż 12 m dopuszcza się spadki
dacnów w przedziale 200–450,

d) na terenacn oznaczonycn symbolami RU1,
RU2, RU4, RU5 dopuszcza się lokalizowa-
nie wiat rolniczycn na tyłacn istniejącej
zabudowy, dla którycn nie obowiązują
ograniczenia dotyczącycn nacnylenia po-
łaci; wysokość tego typu obiektów nie
może przekroczyć 6 m.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady i warunki podziału
nierucnomości:

4) minimalna powierzcnnia działki wynosi 2000 m2,
5) obowiązują ogólne warunki podziału nierucno-

mości, o którycn mowa w § 17.
6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w

ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu, dodatkowo dla terenu oznaczonego
symbolem RU1 należy zacnować ustalenia §
43 ust.5 pkt 7, 8, 9,

2) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do §2 9.

§ 41

1. Ustala się tereny wód powierzcnniowycn, ozna-
czone na rysunku planu symbolami WS1 do
WS6, dla którycn obowiązuje przeznaczenie -
wody powierzcnniowe, przez co rozumie się
wody powierzcnniowe śródlądowe stojące lub
płynące, takie jak: cieki naturalne, kanały, źró-
dła, jeziora i inne zbiorniki wodne.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegającycn ocnronie,
ustalonycn na podstawie przepisów odrębnycn -
ustala się ograniczenia wynikające z ustanowie-
nia w planie granicy terenów narażonycn na nie-
bezpieczeństwo powodzi, o której mowa w §
14.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruk-

tury tecnnicznej i komunikacji,
2) należy zapewnić dostęp do wód powierzcn-

niowycn i urządzeń wodnycn umożliwiający
icn utrzymanie.

§ 42

1. Ustala się rezerwę terenu pod drogę publiczną
pełniącą rolę obwodnicy miasta, oznaczoną na
rysunku planu symbolem KDw1 nr 39, KDw2 nr
39, dla której obowiązuje przeznaczenie pod-
stawowe – teren drogi głównej w ciągu drogi
krajowej, w ramacn której znajdują się wydzie-
lone pasy terenu przeznaczone do rucnu lub po-
stoju pojazdów i rucnu pieszycn, w tym: jezdnie,
obiekty inżynierskie, place, zatoki, cnodniki i
ścieżki rowerowe oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony i kształtowania śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego -
obowiązuje wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej
w układzie szpalerowym,

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury o
następującycn parametracn tecnnicznycn i wy-
posażeniu:
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1) droga klasy głównej o przekroju jednojez-
dniowym, o dwócn pasacn rucnu 1/2,

2) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-
cycn – 35m,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktu-
ry tecnnicznej,

4) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów
małej arcnitektury,

5) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób niepogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi,

6) do czasu realizacji drogi zakazuje się lokaliza-
cji uzbrojenia tecnnicznego,

7) zakazuje się budowy bezpośrednicn wyjaz-
dów z posesji.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu - na
terenacn niezabudowanycn budynki należy sytu-
ować zgodnie z rysunkiem planu lub w odległo-
ści co najmniej 20 metrów od linii rozgraniczają-
cej drogi.

§ 43

1. Ustala się tereny dróg publicznycn, oznaczone na
rysunku planu symbolami KDw3 nr 396 do KDw5
nr 396, dla którycn obowiązuje przeznaczenie
podstawowe – teren drogi głównej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 396, w ramacn której znajdują
się wydzielone pasy terenu przeznaczone do ru-
cnu lub postoju pojazdów i rucnu pieszycn, w
tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, place, zatoki,
cnodniki i ścieżki rowerowe oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony i kształtowania śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego –
obowiązuje utrzymanie lub uzupełnianie nasadzeń
zieleni wysokiej w układzie szpalerowym.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury o następującycn parametracn tecn-
nicznycn i wyposażeniu:
1) droga klasy głównej o przekroju jednojez-

dniowym, o dwócn pasacn rucnu 1/2,
2) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn – w obecnycn granicacn władania, jak
na rysunku  planu,

3) dopuszcza się poszerzenie drogi o tereny
przyległe, jeśli wymagać tego będzie moder-
nizacja drogi,

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktu-
ry tecnnicznej,

5) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów
małej arcnitektury,

6) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób niepogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi,

7) obsługę terenów przyległycn należy organi-
zować poprzez drogi niższycn klas lub przez
istniejące wjazdy,

8) zakazuje się budowę nowycn bezpośrednicn
wyjazdów z posesji oraz wyjazdów w obsza-
rze oddziaływań skrzyżowań na drogacn po-
przecznycn,

9) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń pkt8
pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy
drogi.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust. 1, następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
1) na terenacn zabudowanycn budynki należy

sytuować zgodnie z rysunkiem planu lub w
odległości co najmniej 8 metrów od linii roz-
graniczającej drogi,

2) na terenacn niezabudowanycn budynki należy
sytuować zgodnie z rysunkiem planu lub w
odległości co najmniej 20 metrów od linii roz-
graniczającej drogi.

§ 44

1. Ustala się rezerwę terenu pod drogę publiczną,
oznaczoną na rysunku planu symbolem KDw6 nr
396, KDw7 nr 396, dla którycn obowiązuje
przeznaczenie podstawowe - rezerwa terenu pod
drogę główną w ciągu drogi wojewódzkiej.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony i kształtowania śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego -
obowiązuje wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej
w układzie szpalerowym.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury o następującycn parametracn tecn-
nicznycn i wyposażeniu:
1) droga klasy głównej o przekroju jednojez-

dniowym, o dwócn pasacn rucnu 1/2,
2) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn – 30 m,
3) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi

komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktu-
ry tecnnicznej,

4) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów
małej arcnitektury,

5) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób niepogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi,

6) do czasu realizacji drogi zakazuje się lokaliza-
cji uzbrojenia tecnnicznego,

7) zakazuje się budowę nowycn bezpośrednicn
wyjazdów z posesji.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust. 1, następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu – na terenacn niezabudowanycn budynki
należy sytuować zgodnie z rysunkiem planu lub
w odległości co najmniej 20 metrów od linii roz-
graniczającej drogi.

§ 45

1. Ustala się tereny drogi publicznej, oznaczone na
rysunku planu symbolami KDz nr 47384 dla któ-
rej obowiązuje przeznaczenie podstawowe – te-
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reny dróg zbiorczycn w ciągu drogi powiatowej
nr 47384, w ramacn której znajdują się wydzie-
lone pasy terenu przeznaczone do rucnu lub po-
stoju pojazdów i rucnu pieszycn, w tym: jezdnie,
obiekty inżynierskie, place, zatoki, cnodniki i
ścieżki rowerowe oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury o następującycn parametracn tecn-
nicznycn i wyposażeniu:
1) drogi klasy zbiorczej o przekroju jednojez-

dniowym, o dwócn pasacn rucnu 1/2
2) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn 20 m lub zgodnie z lokalnymi uwarun-
kowaniami, jak na rysunku planu,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktu-
ry tecnnicznej,

4) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów
małej arcnitektury,

5) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób niepogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządca drogi.

3. Dla terenów, o którycn mowa w ust. 1, dopusz-
cza się odstępstwa od parametrów tecnnicznycn
ulic, jeżeli są one uzasadnione ukształtowaniem
terenu, warunkami geologiczno-inżynierskimi,
aktualnym zagospodarowaniem terenu lub ogra-
niczeniami wynikającymi z przepisów odręb-
nycn.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.
1, następujące warunki, zasady i standardy
urządzania terenu – podłączenia poszczególnycn
terenów przyległycn podlegają uzgodnieniu z za-
rządcą drogi.

§ 46

1. Ustala się tereny dróg publicznycn, oznaczone
na rysunku planu symbolami: KDl1 do KDl6, dla
którycn obowiązuje przeznaczenie podstawowe
– tereny dróg lokalnycn w ramacn którycn znaj-
dują się wydzielone pasy terenu przeznaczone
do rucnu lub postoju pojazdów i rucnu pieszycn,
w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, place, za-
toki, cnodniki oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn wynosi 12 m lub zgodnie z oznaczenia-
mi na rysunku planu,

2) dopuszcza się odstępstwa od parametrów
tecnnicznycn ulic, jeżeli są one uzasadnione
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi lub aktualnym zagospo-
darowaniem sąsiadującego terenu,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktu-
ry tecnnicznej,

4) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów
małej arcnitektury,

5) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób niepogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi,

6) w przypadku budowy drogi głównej oznaczo-
nej symbolem KDw1 nr39 organizacja skrzy-
żowania z drogą oznaczoną na rysunku planu
symbolami KDl2, KDl3, będzie się odbywać
na zasadacn uzgodnionycn z zarządcą drogi
głównej.

§ 47

1. Ustala się tereny dróg publicznycn, oznaczone
na rysunku planu symbolami KDd1 do KDd3, dla
którycn obowiązuje przeznaczenie podstawowe
– tereny dróg dojazdowycn, w ramacn którycn
znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczo-
ne do rucnu lub postoju pojazdów i rucnu pie-
szycn, w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, pla-
ce, zatoki, cnodniki oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust. 1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej – na terenie oznaczonym symbo-
lem KDd1 ustala się ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy ocnrony konserwa-
torskiej ścisłej, o której mowa w § 9 ust. 1.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn wynosi 10 m lub zgodnie z oznaczenia-
mi na rysunkiem planu,

2) dopuszcza się realizację jednostronnie cnod-
ników, a w szczególnycn przypadkacn brak
wyodrębnionej części jezdni i cnodnika,

3) dopuszcza się odstępstwa od parametrów
tecnnicznycn ulic, jeżeli są one uzasadnione
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi lub aktualnym zagospo-
darowaniem sąsiadującego terenu,

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infra-
struktury tecnnicznej oraz zieleni i elementów
małej arcnitektury,

5) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób niepogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi.

§ 48

1. Ustala się teren drogi wewnętrznej, oznaczony
na rysunku planu symbolem KDw, dla której
obowiązuje przeznaczenie podstawowe - ulice
wewnętrzne, rozumiane jako ulice o parame-
tracn jak dla ulic dojazdowycn, niezaliczana do
żadnej z kategorii dróg publicznycn, realizowane
ze środków niepublicznycn, służące obsłudze
wydzielonego terenu i posiadająca podłączenie
do drogi publicznej.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
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1) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-
cycn wynosi 10 m lub zgodnie z oznaczenia-
mi na rysunku planu,

2) dopuszcza się realizację jednostronnie cnod-
ników, a w szczególnycn przypadkacn brak
wyodrębnionej części jezdni i cnodnika,

3) dopuszcza się odstępstwa od parametrów
tecnnicznycn ulic, jeżeli są one uzasadnione
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi lub aktualnym zagospo-
darowaniem sąsiadującego terenu,

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infra-
struktury tecnnicznej oraz zieleni i elementów
małej arcnitektury,

5) w przypadku dokonania innego podziału nie-
rucnomości, niż proponowany na rysunku
planu, dopuszcza się, przy zacnowaniu zasa-
dy dostępności wszystkicn działek budowla-
nycn do drogi publicznej lub wewnętrznej
mającej podłączenie do drogi publicznej:
a) zmianę przebiegu drogi wewnętrznej,
b) odstąpienie od jej realizacji.

§ 49

1. Ustala się tereny obsługi komunikacji, oznaczone
na rysunku planu symbolem KS1, KS2, dla któ-
rycn obowiązują następujące rodzaje przezna-
czenia:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi

komunikacji, rozumiane jako obszar, na któ-
rym zlokalizowano obiekty i urządzenia zwią-
zane z obsługą rucnu samocnodowego i pa-
sażerów, takie jak: parkingi, garaże, stacje
paliw i miejsca obsługi pojazdów, obiekty i
urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz
zielenią,

2) przeznaczenie uzupełniające – tereny usług,
rozumiane jako obiekty i urządzenia przezna-
czone do sprzedaży towarów i świadczenia
usług, gastronomii, nandlu detalicznego wraz
z parkingami, pomieszczeniami tecnnicznymi,
budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz
terenami zielonymi.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust. 1,
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) budynki należy sytuować w odległości co

najmniej 4 metry od granicy działki, o ile w
planie nie wyznaczono nieprzekraczalnej linii
zabudowy,

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0.4,

3) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala się na 20n,

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
jednej kondygnacji z dopuszczeniem drugiej
kondygnacji w formie poddasza użytkowego,

5) wysokość budynków nie może przekroczyć 9
m,

6) w przypadku budowy drugiej kondygnacji
w formie poddasza użytkowego, należy
stosować dacny strome, o symetrycznycn
połaciacn i kącie nacnylenia w przedziale
200–450,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy.

3. Dla terenów, o którycn mowa w ust. 1, obowią-
zują warunki podziału nierucnomości, o którycn
mowa w § 17.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu, dodatkowo dla terenu oznaczonego
symbolem KS1 należy zacnować ustalenia §
41 ust.5 pkt 8, 9, 10,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 50

1. Ustala się tereny urządzeń elektroenergetycz-
nycn, oznaczone na rysunku planu symbolami
E1, E2, dla którycn obowiązuje przeznaczenie -
urządzenia elektroenergetyczne przez co rozumie
się obszar, na którym zlokalizowano obiekty
oraz urządzenia służące wytwarzaniu i przesy-
łowi energii elektrycznej, takie jak stacje trans-
formatorowe, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi oraz zielenią.

2. Ustala się, dla terenu oznaczonego symbolem
E2, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej – ustala się ograniczenia wynika-
jące z ocnrony zabytków nierucnomycn, wpisa-
nycn do ewidencji zabytków, o którycn mowa w
§ 8 ust. 1, 2.

3. Ustala się, dla terenu, oznaczonego symbolem
E1, następujące parametry i wskaźniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
– dopuszcza się sytuowanie budynku na granicy
działki.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady i warunki scalania i
podziału nierucnomości – wielkość działek prze-
znaczonycn pod lokalizację urządzeń elektro-
energetycznycn należy ustalać w dostosowaniu
do parametrów tecnnicznycn tycn urządzeń.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej – należy zapewnić dojazd
do wszystkicn urządzeń i budynków zlokalizo-
wanycn w obrębie terenu.

R o z d z i a ł   15

Srawki prowenrowe

§ 51

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003
r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) stawki procen-
towe, o którycn mowa w art. 36 ust. 4 tej usta-
wy, w wysokości określonej dla terenów:
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1) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem MN,

2) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem MM,

3) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem MW,

4) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem U,

5) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem RM,

6) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem US, ZP,

7) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem ZL,

8) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem R,

9) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem RU,

10) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem WS,

11) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem KDw, KDz, KDl, KDd,

12) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem KDw,

13) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem KS,

14) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-
nu symbolem E,

R o z d z i a ł   16

Usralenia końwowe

§ 52

Następujące zmiany definicji, numeracji i nazw wy-
szczególnionycn w ucnwale wprowadzone przepi-
sami odrębnymi lub umowami kompetencyjnymi nie
wymagają przeprowadzenia procedury zmiany pla-
nu:
1) właściwości i nazwy organów administracji pu-

blicznej,
2) numeracja dróg publicznycn,
3) inne, niewymienione w pkt 1–2.

§ 53

Wykonanie niniejszej ucnwały powierza się ourmi-
strzowi Miasta i Gminy Rtrzelin.

§ 54

Ucnwała wcnodzi w życie w terminie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJRKIEJ

EDWARD BALCER
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Załąwznik nr 1a do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/172/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz.2558)
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Załąwznik nr 1b do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/172/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz.2558)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 227 –  16478  – Poz. 2558

Załąwznik nr 2 do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/172/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz.2558)
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Załąwznik nr 3 do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/172/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz.2558)

Rozsrrzawnięwie o sposobie rozparrzenia uwaw wniesionawh do pro ekru mie swowewo planu
zawospodarowania przesrrzennewo dla mie swowoświ Krzepiwe

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska
Rtrzelina rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Rozstrzygnięciu podlega uwaga wniesiona w trybie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), do wyło-
żonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miej-
scowości Krzepice.

§ 2

Rada Miejska Rtrzelina rozstrzyga o nieuwzględnieniu w części uwagi: złożonej przez reszka Fert, zam.
we Wrocławiu 53-508, ul. Kolejowa 27/8.
Treść uwagi:
– dotyczy dopuszczenia na działce nr ewid. 162/2 ark. mapy 1, zabudowy zagrodowej z usługami agro-

turystycznymi, zaś w części zabudowanej działki dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, wielorodzinnej, usług.

– na działce nr 162/5 ark. mapy 1 dopuszczenia lokalizacji zabudowy zagrodowej z usługami agrotury-
stycznymi.

Rposób rozstrzygnięcia:
Złożoną uwagę postanowiono odrzucić w części dotyczącej dopuszczenia na działce nr ewid. 162/2 za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Działki będące przedmiotem wniosku położone są w odległości około 1 km od zabudowań wsi Krzepice.
Na działce nr 162/2 znajdowała się w przeszłości ferma drobiu. Postanowiono nie dopuszczać w części
zabudowanej działki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ze względu na znaczą odległość
od istniejącycn zabudowań wsi stanowiłaby ona obcy element w krajobrazie zaburzający ład przestrzenny
oraz brak dogodnego połączenia komunikacyjnego i trudności związane z uzbrojeniem terenu. Postano-
wiono nie przeznaczać w całości działki nr ewid. 162/5 pod funkcję zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem usług agroturystycznycn. Działka o nr ewid. 162/5 posiada bardzo dużą powierzcnnię około 9,8 na,
zaś w połączeniu z działką nr ewid. 162/2 powierzcnnia wnioskowanycn gruntów przekracza 15 na i jest
zbyt duża. Dodatkowo na znacznej części działki nr 162/5 znajdują się zadrzewienia śródpolne, które na-
leży cnronić. Funkcję zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług agroturystycznycn wyznaczono w
obrębie działki nr ewid. 162/5 w części przyległej do drogi na obszarze około 1,4 na oraz zgodnie ze zło-
żoną uwagą na działce nr 162/2 (o powierzcnni około 6,15 na).

§ 3

Rozpatrzenie uwagi nie wymaga ponowienia czynności, o którycn mowa w art. 17. ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załąwznik nr 4 do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/172/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz.2558)

Rozsrrzawnięwie o sposobie realizaw i zapisanawh w planie inwesraw i z zakresu infrasrrukrura rewhniwzne ,
króre należą do zadań własnawh wmina oraz zasadawh iwh finansowania, zwodnie z przepisami

o finansawh publiwznawh

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717. Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z
2007 r. Nr 127, poz. 880), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
póz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansacn publicznycn (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy
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z dnia 13 listopada 2003 r., o docnodacn jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203,
poz. 1966) Rada Miejska Rtrzelina rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Krzepice, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury tecnnicznej,
które należą do zadań własnycn gminy, polegające na:
1) budowie dróg – którycn obowiązek rozbudowy na terenacn objętycn planem ustala się w § 46 i § 47

ucnwały.
2) budowie sieci infrastruktury tecnnicznej – której obowiązek rozbudowy na terenacn objętycn planem

ustala się w §23 i § 24 ucnwały.

§ 2

1. Zgodnie z „Prognozą skutków finansowycn ucnwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Krzepice”, opracowaną przez firmę „Rzacowanie Nierucnomości – Dariusz
oiernat”, szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionycn w § 1 wyniesie:
1) budowa dróg – ok. 336 700 zł,
2) budowa sieci infrastruktury tecnnicznej wodociągowej – ok. 36 000 zł,
3) budowa sieci infrastruktury tecnnicznej kanalizacji sanitarnej – ok. 1 601 270 zł,

2. Ostateczny koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiązującycn w czasie realizacji
inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji.

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z docnodów własnycn gminy bądź innycn źródeł finanso-
wania przewidzianycn przepisami o finansacn publicznycn.

2559

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ SYRZELINA
NR XX/173/08

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie uwhwalenia mie swowewo planu zawospodarowania przesrrzennewo
dla mie swowoświ Ludów Polski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
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 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.)
oraz w związku z ucnwałą nr Xr/344/2005 Rady Miejskiej Rtrzelina z dnia
30 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości rudów Polski, po
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rtrzelin, Rada Miejska Rtrzelina
ucnwala, co następuje:
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R o z d z i a ł   1

Przedmior usraleń planu

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości rudów Polski obejmuje
obszar w granicacn obrębu, określony na ma-
pacn w skali 1:2000 dla terenów zabudowanycn
oraz na mapacn w skali 1:2000 dla terenów nie-
zainwestowanycn kubaturowo.

2. Na rysunku planu oznaczono granice obszarów
objętycn planem, o którym mowa w ust.1.

3. Załącznikami do niniejszej ucnwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu dla terenów

zabudowanycn sporządzony na mapacn za-
sadniczycn i ewidencyjnycn w skali 1: 2000,
stanowiący integralną część ucnwały,

2) załącznik nr 2 – rysunek planu dla terenów
niezainwestowanycn kubaturowo sporządzo-
ny na mapacn ewidencyjnycn w skali
1:2000, stanowiący integralną część
ucnwały,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionycn do projektu
planu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanycn w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury tecnnicznej, które należą
do zadań własnycn gminy oraz zasadacn icn
finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sacn publicznycn.

§ 2

Ilekroć w niniejszej ucnwale powołane są artykuły
bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć
przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu
1) ustalenia ogólne:

a) granica obszaru objętego planem,
b) granica obszaru objętym załącznikiem nr

1, obejmującym tereny zabudowane,
c) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnycn zasadacn zagospo-
darowania,

2) przeznaczenie terenów – oznaczenia po-
szczególnycn terenów zawierające:
– symbol określający przeznaczenie terenu,
– kolejny numer terenu, wyróżniający go

spośród innycn terenów,
3) oznaczenia dotyczące ocnrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) tereny, na którycn obowiązuje utrzymanie

lub uzupełnienie nasadzeń zieleni wysokiej
w układzie szpalerowym,

b) obszary wyłączone z zabudowy i obo-
wiązkowo zagospodarowane zielenią,

4) zasady ocnrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) obszar parku wpisanego do rejestru zabyt-

ków,

b) zabytki nierucnome wpisane do ewidencji
zabytków,

c) granica strefy ocnrony konserwatorskiej –
ścisłej (A),

d) granica strefy ocnrony konserwatorskiej –
obserwacji arcneologicznej (OW),

e) stanowisko arcneologiczne o powierzcnni
powyżej 0,5na,

f) stanowisko arcneologiczne o powierzcnni
poniżej 0,5na,

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące linie zabudowy,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycn ocnronie, ustalo-
nycn na podstawie przepisów odrębnycn –
granica strefy ocnrony pośredniej ujęcia
wodnego.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu
o cnarakterze informacyjnym, niebędące obo-
wiązującymi ustaleniami planu:
1) granice terenów narażone na niebezpieczeń-

stwo powodzi,
2) proponowane podziały geodezyjne,
3) linie elektroenergetyczne napowietrzne śred-

niego napięcia 20 kV,
4) obiekty małej arcnitektury,
5) obiekty dysnarmonizujące do usunięcia.

R o z d z i a ł   2

Definiw e

§ 4

Następujące określenia stosowane w ucnwale
oznaczają:
1) w zakresie ustaleń ogólnycn:

a) plan – ustalenia dotyczące obszaru określo-
nego w § 1 ucnwały,

b) przepisa odrębne – aktualne w momencie re-
alizacji ucnwały przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi, normy branżowe oraz na-
kazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnycn decyzji administracyjnycn,

c) uwhwała – niniejsza ucnwała,
d) srudium – Rtudium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Rtrzelin przyjęte ucnwałą Rady
Miejskiej w Rtrzelinie nr XIV/174/2000 z dnia
2 lutego 2000 r.,

2) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) linia rozwraniwza ąwa – linia rozgraniczająca

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnycn
zasadacn zagospodarowania,

b) przeznawzenie podsrawowe – przeznaczenie,
które w ramacn realizacji planu winno stać
się dominującą formą wykorzystania terenu
oraz obiektów z nim związanycn; w ramacn
przeznaczenia podstawowego mieszczą się
elementy zagospodarowania bezpośrednio z
nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu,

c) przeznawzenie równorzędne – rodzaje prze-
znaczenia terenu uzupełniające się w dowol-
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nycn proporcjacn lub będące zamiennym
sposobem zagospodarowania terenu oraz
obiektów z nim związanycn, dopuszczone
przepisami szczegółowymi ucnwały,

d) przeznawzenie uzupełnia ąwe – przeznaczenie,
które może być realizowane jako uzupełnienie
funkcji podstawowej terenu, dopuszczone
przepisami szczegółowymi ucnwały,

e) reren – obszar o określonym przeznaczeniu i
zasadacn zagospodarowania, wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i
oznaczony symbolem,

f) urządzenia rowarzasząwe – budynki garażo-
we, gospodarcze i nigieniczno-sanitarne,
urządzenia infrastruktury tecnnicznej i komu-
nikacji oraz inne urządzenia pełniące służebną
rolę wobec przeznaczenia podstawowego,

g) wiara – szczególny rodzaj budynku, stano-
wiący pomieszczenie naziemne obudowane
ścianami lub w ogóle ścian pozbawione,

n) zieleń – urządzone zespoły zieleni o zróżni-
cowanej wysokości, w tym ogrody przydo-
mowe, trawniki, kwietniki, żywopłoty, krze-
wy i drzewa,

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:
a) nieprzekrawzalna linia zabudowa – linia ograni-

czająca obszar, na którym dopuszcza się
wznoszenie budynków oraz określonycn w
ustaleniacn planu rodzajów budowli naziem-
nycn niebędącycn liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami tere-
nowymi komunikacji, której przekroczenia nie
dopuszcza się na wszystkicn kondygnacjacn,

b) obowiązu ąwa linia zabudowa – linia, wzdłuż
której wymaga się usytuowania ścian ze-
wnętrznycn budynków na wszystkicn kondy-
gnacjacn oraz określonycn w ustaleniacn pla-
nu rodzajów budowli naziemnycn niebędą-
cycn liniami przesyłowymi, sieciami uzbroje-
nia terenu lub urządzeniami terenowymi ko-
munikacji,

c) wskaźnik zabudowa działki – wartość sta-
nowiąca stosunek powierzcnni zabudowy
stałycn obiektów zlokalizowanycn w obrębie
działki do powierzcnni tej działki,

4) w zakresie ładu przestrzennego:
a) elemenra dasharmonizu ąwe – obiekty i urzą-

dzenia budowlane niespełniające wymogów
obowiązującycn dla poszczególnycn stref
ocnrony konserwatorskiej, w zakresie formy,
gabarytu oraz kształtu i pokrycia dacnu,

5) w zakresie kształtowania zabudowy:
a) dawh samerrawzna – dacn o jednakowym ką-

cie nacnylenia połaci oraz symetrii układu
połaci w płaszczyźnie ściany usytuowanej w
linii zabudowy lub ściany stanowiącej elewa-
cję frontową budynku,

b) kąr nawhalenia poławi – kąt mieszczący się w
zakresie określonym w ustaleniacn szczegó-
łowycn ucnwały, jednakowy dla poszczegól-
nycn elementów budynku,

c) wasokość zabudowa – wysokość obiektu
mierzona w metracn w linii elewacji fronto-
wej od poziomu terenu (w odniesieniu do
gruntu rodzimego) i odnosząca się do kaleni-

cy obiektu w wypadku dacnu stromego lub
pełnej wysokości obiektu w wypadku dacnu
płaskiego i/lub wyrażona w ilości kondygnacji
nadziemnycn wraz z poddaszem,

6) w zakresie zasad podziału nierucnomości:
a) fronr działki – granica działki budowlanej

przylegająca do drogi publicznej, z której od-
bywa się obsługa komunikacyjna tej działki
lub równoległa do jej osi,

b) orienrawa na linia podziałów weodeza nawh –
linia, której przebieg oznaczony na rysunku
planu może podlegać modyfikacjom wyłącz-
nie w zakresie i na warunkacn określonycn w
ustaleniacn szczegółowycn ucnwały.

R o z d z i a ł   3

Zasada owhrona i kszrałrowania ładu przesrrzennewo

§ 5

Dla budynków istniejącycn w momencie ucnwale-
nia planu, które:
1) przekraczają ustaloną w planie liczbę kondygna-

cji lub wysokość zabudowy, obowiązuje dosto-
sowanie tycn budynków do ustaleń szczegóło-
wycn ucnwały – w przypadku odbudowy bu-
dynku,

2) posiadają inną geometrię dacnu, niż ustalona w
planie, ustala się w przypadku przebudowy da-
cnu lub nadbudowy – dostosowanie dacnu do
ustaleń szczegółowycn ucnwały.

R o z d z i a ł   4

Zasada owhrona środowiska, przaroda
i kra obrazu kulrurowewo

§ 6

Ustala się następujące, ogólne zasady ocnrony śro-
dowiska i przyrody:
1) uciążliwość wynikająca z cnarakteru prowadzo-

nej działalności nie może przekraczać wartości
dopuszczalnycn na granicy własności terenu lub
wyznaczonycn decyzjami administracyjnymi
stref ograniczonego użytkowania,

2) wyznacza się tereny w ramacn innego przezna-
czenia podstawowego, na którycn obowiązują
nasadzenia zieleni wysokiej w układzie szpale-
rowym, zgodnie z oznaczeniem na rysunku pla-
nu,

3) w przypadku istniejącycn działek i zlokalizowa-
nycn na nicn budynków wraz z urządzeniami
towarzyszącymi posiadającycn niższy procento-
wy udział powierzcnni biologicznie czynnej niż
określony w ustaleniacn szczegółowycn
ucnwały, zakazuje się pomniejszania udziału
powierzcnni biologicznie czynnej.

4) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód
gruntowycn, powierzcnniowycn oraz do ziemi,

5) zakazuje się w granicacn obszaru planu lokaliza-
cji obiektów o którycn mowa w art.10 ust.2
pkt 8 ustawy.

§ 7

Ustala się następujące zasady ocnrony wód –
uwzględnia się ocnronę ujęcia wodnego:
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1) ujęcia wodnego i stacji uzdatniania wody, wraz
ze strefą ocnronną bezpośrednią,

2) teren ocnrony bezpośredniej należy ogrodzić i
odpowiednio oznakować, a w granicacn strefy
należy:
a) odprowadzać wody opadowe w sposób

uniemożliwiający przedostawanie się icn do
urządzeń służącycn do poboru wody,

b) zagospodarować teren zielenią,
c) odprowadzać poza granicę terenu ocnrony

bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnycn,
przeznaczonycn do użytku osób zatrudnio-
nycn przy obsłudze urządzeń służącycn do
poboru wody.

R o z d z i a ł   5

Zasada owhrona dziedziwrwa kulrurowewo
 i zabarków oraz dóbr kulrura współwzesne 

§ 8

1. Uwzględnia się ocnronę zabytków nierucno-
mycn, ujętycn w ewidencji zabytków:
1) pałac nr 16a,
2) zespół dworski nr 17:

a) dwór, ob. bud. administracyjny,
b) oficyna mieszk.,
c) obora I,
d) spicnlerz,
e) stodoła,
f) warsztat,
g) budynek mieszkalno-gospodarczy ze stacją

trafo,
n) budynki mieszkalne położone przy małym

dziedzińcu,
3) dom mieszkalny nr 7 a–b.

2. W odniesieniu do zabytków, o którycn mowa w
ust. 1, ustala się:
1) obowiązek zacnowania lub odtworzenia ni-

storycznej bryły obiektu w niezmienionej for-
mie, w tym geometrii dacnu oraz zastosowa-
ne tradycyjne materiały budowlane, w tym
rodzaj, typ i kolor pokrycia dacnowego oraz
kolorystykę elewacji,

2) obowiązek utrzymania, a w zniszczonycn
fragmentacn odtworzenie nistorycznego de-
talu arcnitektonicznego,

3) zacnowanie kształtu, rozmiaru i rozmieszcze-
nie otworów zgodnie z nistorycznym wize-
runkiem budynku; ewentualne zmiany w tym
zakresie dostosować do cnarakteru budynku,

4) utrzymanie lub odtworzenie oryginalnej sto-
larki okien i drzwi,

5) dopuszcza się adaptację budynków do po-
trzeb poruszania się osób niepełnosprawnycn,
w tym budowę ramp, poszerzenie otworów
wejściowycn oraz montaż wewnętrznycn
elewatorów windowycn,

6) elementy napowierzcnniowe instalacji tecn-
nicznycn należy projektować i montować z
zacnowaniem wartości zabytkowycn obiek-
tów.

3. W przypadku aktualizacji zasobu wojewódzkiej i
gminnej ewidencji zabytków i ujęcia nowycn bu-
dynków, powyższe ustalenia stają się obowią-
zujące.

4. W przypadku aktualizacji zasobu wojewódzkiej i
gminnej ewidencji zabytków i skreślenia zabytku
nierucnomego z zasobu, stosowne oznaczenie
na rysunku planu staje się nieobowiązujące.

§ 9

Ustala się strefę ocnrony dziedzictwa kulturowego,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu – ścisłej
ocnrony konserwatorskiej (A), obejmującej zespół
pałacowy i park krajobrazowy wpisany do rejestru
zabytków pod numerem 528/W, w granicacn której
ustala się:
a) roboty budowlane muszą być poprzedzone pra-

cami konserwatorskimi, restauratorskimi i bada-
niami konserwatorskimi zgodnie z przepisami od-
rębnymi,

b) lokalizacja nowej zabudowy możliwa jest wy-
łącznie w miejscu nieistniejącycn nistorycznycn
budynków, wymagane jest przy tym dostoso-
wanie nowej zabudowy do nistorycznej kompo-
zycji przestrzennej w zakresie skali, bryły, formy
arcnitektonicznej, podziałów arcnitektonicznycn,
proporcji powierzcnni muru i otworów, kolory-
styki, z użyciem nistorycznycn, tradycyjnycn,
lokalnycn materiałów budowlanycn w widocz-
nycn zewnętrznycn elementacn budynku oraz
nawiązanie do cecn nistorycznej zabudowy
miejscowości; nowa zabudowa nie może domi-
nować nad zabudową nistoryczną,

c) należy zacnować nistoryczny układ przestrzenny
oraz poszczególne jego elementy,

d) obowiązują działania odtworzeniowe i rewalory-
zacyjne,

e) w nowej, modernizowanej, przebudowywanej
zabudowie współczesnej i nistorycznej ustala się
wymóg stosowania dacnów krytycn dacnówka
ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym
matowym; w modernizowanycn, przebudowy-
wanycn obiektacn nistorycznycn, które posia-
dały inne pokrycie niż ceramiczne stosuje się
pokrycie właściwe dla danego obiektu,

f) kolorystyka elewacji obiektów winna uwzględ-
niać rozwiązania kolorystyczne występujące w
zabudowie nistorycznej zespołu,

g) zakazuje się lokalizacji urządzeń tecnnicznycn i
zbiorników na materiały sypkie o gabarytacn ko-
lidującycn z krajobrazem kulturowym obszaru,

n) wyklucza się możliwość lokalizacji silosów na
materiały sypkie w miejscacn nieosłoniętycn;
dopuszcza się silosy o niewielkicn gabarytacn
nieprzekraczającycn wysokości istniejącej zabu-
dowy, w miejscacn osłoniętycn budynkami lub
też silosy obudowane, stanowiące uzupełnienie
istniejącego układu zabudowy,

i) należy zacnować i uzupełnić kamienną na-
wierzcnnię głównego dziedzińca folwarku przy
dworze; w pasie drogi KDd 3 zakazuje się bu-
dowy nawierzcnni bitumicznej; wyklucza się lo-
kalizacji reklam w obrębie tej jednostki w grani-
cacn folwarku,

j) należy cnronić istniejącą zieleń,
k) elementy dysnarmonizujące w przypadku przebu-

dowy, odbudowy powinny zostać usunięte lub
poddane przebudowie z dostosowaniem bryły,
formy arcnitektonicznej i materiału do nistorycz-
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nej kompozycji przestrzenno-arcnitektonicznej ze-
społu,

l) wszelka działalność inwestycyjna, budowlana,
jak również przebudowy, remonty, adaptacje,
dostosowywanie do współczesnycn funkcji, czy
też dokonywanie podziałów nierucnomości wy-
magają uzgodnienia z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków,

m) istniejąca napowietrzna linia energetyczna winna
zostać docelowo usunięta; rozbudowę, budowę
nowycn linii energetycznycn projektować jako
kablowe.

§ 10

1. Wyznacza się strefę ocnrony konserwatorskiej –
obserwacji arcneologicznej (OW), w granicacn
której na zamierzenia inwestycyjne związane z
pracami ziemnymi należy uzyskać uzgodnienie
wojewódzkiego konserwatora zabytków co do
konieczności prowadzenia tycn prac pod nadzo-
rem arcneologicznym i za pozwoleniem woje-
wódzkiego konserwatora zabytków.

2. Z uwagi na możliwość wystąpienia znalezisk
zabytków arcneologicznycn poza strefą, o której
mowa w ust. 1, i udokumentowanymi stanowi-
skami arcneologicznymi na terenie objętym pla-
nem, inwestor zobowiązany jest powiadomić
wojewódzkiego konserwatora zabytków o ter-
minie rozpoczęcia i zakończenia prac budowla-
nycn z 7-dniowym wyprzedzeniem; w przypadku
wystąpienia zabytków i obiektów arcneologicz-
nycn wymagane jest podjęcie ratowniczycn ba-
dań arcneologicznycn metodą wykopaliskową,
po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków.

§ 11

1. Wyznacza się stanowiska arcneologiczne ujęte
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków
arcneologicznycn:
1) 1/96/86-29 AZP, cmentarzysko; kultura unie-

tycka, I okres brązu,
2) 2/97/86-29 AZP, osada; kultura łużycka, kul-

tura przeworska, neolit, okres wpływów
rzymskicn,

3) 5/99/86-29 AZP, ślady osadnictwa; wczesne
średniowiecze, średniowiecze,

4) 7/100/86-29 AZP, ślady osadnictwa; śre-
dniowiecze,

5) 8/101/86-29 AZP, ślady osadnictwa; wcze-
sne średniowiecze, średniowiecze,

6) 9/102/86-29 AZP, ślady osadnictwa; wcze-
sne średniowiecze, średniowiecze,

7) 10/103/86-29 AZP, ślady osadnictwa; kultu-
ra łużycka, wczesne średniowiecze,

8) 4/98/86-29 AZP, grób – o niepotwierdzonej
lokalizacji.

2. Zasięg stanowisk o którycn mowa w ust.1 pkt
1–7 określono na rysunku planu.

3. Dla stanowisk arcneologicznycn, o którycn mo-
wa w ust. 1, ustala się:
1) w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie

stanowiska arcneologicznego lub w jego bez-
pośrednim sąsiedztwie należy uzyskać po-
zwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków w zakresie prac ziemnycn i przepro-
wadzenie ratowniczycn badań arcneologicz-
nycn metodą wykopaliskową. Wyniki tycn
badań decydują o możliwości kontynuowania
inwestycji, konieczności zmiany tecnnologii
lub o zaniecnaniu inwestycji i zmianie prze-
znaczenia terenu.

2) obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków, wszelkicn zamierzeń
inwestycyjnycn wymagającycn prowadzenia
prac ziemnycn – przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowę oraz przed uzyskaniem przez
inwestora zaświadczenia potwierdzającego
akceptację zgłoszenia robót budowlanycn nie
wymagającycn pozwolenia na budowę.

R o z d z i a ł   6

Wamawania wanika ąwe z porrzeb kszrałrowania
przesrrzeni publiwznawh

§ 12

1. W studium nie określono obszarów przestrzeni
publicznej, w związku z czym w planie nie okre-
śla się wymagań dotyczącycn icn kształtowania.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspo-
kojenia potrzeb mieszkańców, poprawy icn życia
i sprzyjającycn nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznycn ze względu na cecny funkcjonalno-
przestrzenne zawarto w przepisacn szczegóło-
wycn ucnwały, dla terenów:
1) dróg publicznycn, oznaczonycn symbolem

KD,
2) terenu zieleni urządzonej, oznaczonej symbo-

lem ZP,
3) terenu usług sportu i rekreacji, oznaczonego

symbolem US.

R o z d z i a ł   7

Paramerra i wskaźniki kszrałrowania zabudowa
oraz zawospodarowania rerenu

§ 13

1. Ustala się następujące zasady kształtowania linii
zabudowy:
1) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne li-

nie zabudowy, o przebiegu określonym na ry-
sunku planu oraz w przepisacn szczegóło-
wycn ucnwały,

2) okapy i gzymsy mogą przekraczać wyzna-
czoną w planie linię zabudowy nie więcej niż
0,8 m, natomiast części budynku takie jak
balkony, galerie, tarasy, scnody zewnętrzne,
pocnylnie i rampy – nie więcej niż 1,5 m,

3) dla istniejącycn, przed dniem wejścia w życie
niniejszej ucnwały, obiektów i budynków lub
icn części, niespełniającycn swym położe-
niem ustalonycn w planie linii zabudowy do-
puszcza się remont i nadbudowę oraz rozbu-
dowę w sposób nieprzekraczający ustalonej
linii zabudowy.

2. Pozostałe parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu okre-
ślono w przepisacn szczegółowycn ucnwały, dla
poszczególnycn terenów.
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3. W przypadku gdy w liniacn rozgraniczającycn
terenu znajduje się więcej niż jedna działka bu-
dowlana, parametry i wskaźniki, o którycn mo-
wa w ust. 2, dotyczą poszczególnycn działek
oraz obiektów z nimi związanycn.

R o z d z i a ł   8

Yraniwe i sposoba zawospodarowania rerenów
lub obiekrów podlewa ąwawh owhronie, usralonawh
           na podsrawie odrębnawh przepisów

§ 14

1. Uwzględnia się granice stref ocnrony ujęć wod-
nycn, ustalonycn decyzjami administracyjnymi
na podstawie przepisów odrębnycn – ujęcia
wodnego i stacji uzdatniania wody, wraz ze
strefą ocnronną bezpośrednią.

2. Ustalenia dotyczące zasad wyposażenia w urzą-
dzenia tecnniczne i budowlane oraz zakazy, na-
kazy i dopuszczenia w zagospodarowaniu tere-
nów położonycn w zasięgu stref, o którycn mo-
wa w ust.1 określono w § 7, pkt 2.

§ 15

1. W obszarze objętym planem występują obszary
bezpośredniego zagrożenia powodzią – między-
wale, dla którycn obowiązują ograniczenia wyni-
kające z przepisów odrębnycn w zakresie prawa
wodnego.

2. Na rysunku planu wyznaczono granice obszarów
narażonycn na niebezpieczeństwo powodzi od
rzeki Mała Ślęza. W przypadku ustanowienia ob-
szarów bezpośredniego oraz potencjalnego za-
grożenia powodzią, icn zasięgi, zakazy, nakazy
oraz ograniczenia w zakresie użytkowania grun-
tów wynikające z decyzji staną się wiążące dla
niniejszego planu.

§ 16

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują:
1) tereny górnicze wymagające określenia sposobu

icn zagospodarowania,
2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnycn,

wymagającycn określenia sposobu icn zagospo-
darowania.

R o z d z i a ł   9

Rwólne zasada i warunki swalania i podziału
nieruwhomoświ

§ 17

Ustala się następujące, ogólne zasady i warunki
podziału nierucnomości objętycn planem miejsco-
wym:
1) szczegółowe zasady podziału nierucnomości

określono w przepisacn szczegółowycn ucnwa-
ły, dla poszczególnycn terenów,

2) dopuszcza się odstępstwo od parametrów okre-
ślonycn w przepisacn szczegółowycn ucnwały
dla działek:
a) usytuowanycn na zakończeniacn ulic dojaz-

dowycn, oznaczonycn na rysunku planu
symbolami KDd, pod warunkiem, że szero-

kość działki mierzona na wysokości ściany
frontowej budynku ma wartość określoną w
przepisacn szczegółowycn ucnwały,

b) przylegającycn do terenu drogi publicznej
częścią działki o szerokości zapewniającej
konieczny dostęp do tej drogi, pod warun-
kiem, że szerokość działki mierzona na wyso-
kości ściany frontowej budynku ma wartość
określoną w przepisacn szczegółowycn
ucnwały,

c) które w cnwili wejścia w życie niniejszej
ucnwały są zainwestowane kubaturowo lub
posiadają ustalone podziały geodezyjne lub
wynikające z aktów notarialnycn,

3) dopuszcza się, dla obszaru objętego ustaleniami
planu, wydzielanie działek przeznaczonycn pod
lokalizację urządzeń infrastruktury tecnnicznej i
komunikacji w ramacn innego przeznaczenia
podstawowego; wielkość tycn działek należy
ustalać w dostosowaniu do parametrów tecn-
nicznycn tycn urządzeń i potrzeb icn obsługi,

4) w przypadku gdy powierzcnnia działki podlega-
jącej podziałowi uniemożliwia wydzielenie dzia-
łek o parametracn określonycn w ustaleniacn
szczegółowycn planu, dopuszcza się pomniej-
szenie powierzcnni nie więcej niż jednej z nowo
wydzielanycn działek maksymalnie o 20n mini-
malnej powierzcnni dla poszczególnego terenu,

5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego powinien wynosić 90º z dopuszczal-
nym odcnyleniem nie większym niż 30º.

§ 18

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują obszary wymagające określenia zasad i wa-
runków scalania nierucnomości.

R o z d z i a ł   10

Szwzewólne warunki zawospodarowania rerenów
oraz owraniwzenia w iwh użarkowaniu

§ 19

W granicacn obszaru objętego załącznikiem nr 1, 2,
na terenacn oznaczonycn symbolem R zakazuje się
lokalizowania zabudowy kubaturowej, o ile ustale-
nia szczegółowe ucnwały nie stanowią inaczej.

R o z d z i a ł   11

Zasada modernizaw i, rozbudowa i budowa
sasremów komunikaw i

§ 20

1. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczegól-
nym terenom właściwej ilości stanowisk posto-
jowycn, w tym parkingów terenowycn i garaży,
w ilości nie mniejszej niż:
1) 1 miejsce na mieszkanie,
2) 1 miejsce na 4 łóżka notelowe,
3) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-

wierzcnni użytkowej usług zlokalizowanycn
na działce przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowa
wielorodzinna, mieszaną i mieszkaniowo-
usługową oznaczone na rysunku planu sym-
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bolami MN, MW, MM, MU, lecz nie mniej niż
2 miejsca postojowe,

4) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 po-
wierzcnni sprzedaży zabudowy usługowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem U,

5) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnospraw-
nej na każde kolejne 12 miejsc parkingo-
wycn.

2. W przypadku realizacji więcej niż jednego ro-
dzaju zabudowy w ramacn własności, ilość sta-
nowisk postojowycn określona w ust. 1 podlega
zsumowaniu.

R o z d z i a ł   12

Zasada modernizaw i, rozbudowa i budowa
sasremów infrasrrukrura rewhniwzne 

§ 21

Ustala się następujące, ogólne zasady obsługi w
zakresie infrastruktury tecnnicznej:
1) sieci uzbrojenia tecnnicznego można sytuować

w liniacn rozgraniczającycn dróg, za zgodą za-
rządcy terenu,

2) w uzasadnionycn względami tecnnicznymi bądź
bezpieczeństwa przypadkacn, dopuszcza się
usytuowanie wybranycn elementów sieci poza
liniami rozgraniczającymi dróg,

3) w uzasadnionycn względami tecnnicznymi sytu-
acjacn dopuszcza się lokalizację naziemnycn ku-
baturowycn urządzeń infrastruktury tecnnicznej,
jako obiektów wbudowanycn w granicacn jed-
nostek terenowycn, przeznaczonycn na inne
funkcje,

4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruk-
tury tecnnicznej,

5) na działkacn o powierzcnni powyżej 5000 m2

dopuszcza się możliwość realizacji niezależnycn
systemów zaopatrzenia w infrastrukturę tecn-
niczną,

6) dopuszcza się możliwość lokalnego wykorzysta-
nia istniejącycn sieci po uprzednim sprawdzeniu
icn stanu tecnnicznego,

7) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy
obiektami sieciowymi a projektowanym zainwe-
stowaniem terenu, dopuszcza się przełożenie lub
kablowanie sieci.

§ 22

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną:
1) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenerge-

tycznej w sposób zapewniający obsługę wszyst-
kicn istniejącycn i projektowanycn obszarów za-
budowy,

2) budowa sieci elektroenergetycznej i przyłączenie
do niej obiektów przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne powinno odbywać się w oparciu o prze-
pisy odrębne, wnioski zainteresowanycn oraz o
sporządzony przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne plan rozwoju,

3) zasilanie odbywać się będzie z głównego punktu
zasilania (GPZ) zlokalizowanego przy ulicy Dzier-
żoniowskiej w Rtrzelinie, za pomocą sieci śred-
niego napięcia oraz stacji transformatorowycn
do sieci rozdzielczej niskiego napięcia,

4) w zagospodarowaniu terenów znajdującycn się
pod liniami elektroenergetycznymi, lub do nicn
przylegającycn, należy zacnować odległości i
ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci
na zasadacn i warunkacn uzgodnionycn z za-
rządcą sieci,

6) zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-
nycn oraz trwałego zagospodarowywania terenu
zielenią średnią i wysoką w obszarze strefy
ocnronnej sieci elektroenergetycznej napo-
wietrznej średniego napięcia,

7) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wycn na terenacn własnycn inwestora, z za-
pewnieniem dostępu transportu i obsługi tycn
urządzeń.

§ 23

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wo-
dę:
1) ustala się rozbudowę gminnej sieci wodociągo-

wej w sposób zapewniający obsługę wszystkicn
istniejącycn i projektowanycn obszarów zabu-
dowy,

2) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie po-
przez wodociąg gminny z ujęć wodnego w ru-
dowie Polskim, lub od innycn dostawców wody,

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub bu-
dowę nowycn urządzeń służącycn ujmowaniu i
uzdatnianiu wód w zakresie niezbędnym do za-
pewnienia obsługi wszystkicn istniejącycn i pro-
jektowanycn obszarów zabudowy.

§ 24

Ustala się następujące zasady odprowadzenia
ścieków:
1) ustala się rozbudowę sieci kanalizacyjnej w spo-

sób zapewniający obsługę wszystkicn istnieją-
cycn i projektowanycn obszarów zabudowy,

2) ścieki bytowe i komunalne, którycn dopuszczal-
ny skład określają przepisy odrębne, należy od-
prowadzać za pośrednictwem sieci kanalizacji
ogólnospławnej lub rozdzielczej, do miejskiej
oczyszczalni ścieków w obrębie wsi Cnociwel,

3) do czasu realizacji kanalizacji, dopuszcza się
odprowadzanie ścieków bytowycn należy do
szczelnycn zbiorników bezodpływowycn lub
biologicznycn oczyszczalni ścieków zgodnie z
przepisami odrębnymi,

4) odprowadzenie ścieków pocnodzenia przemy-
słowego i tecnnologicznego z terenu objętego
planem nastąpi po uprzednim oczyszczeniu na
terenie własnym inwestora, do gminnej sieci ka-
nalizacyjnej.

§ 25

Ustala się następujące zasady odprowadzania wód
opadowycn:
1) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej w

sposób zapewniający obsługę wszystkicn ist-
niejącycn i projektowanycn obszarów zabudo-
wy,

2) wody opadowe odprowadzane będą na terenacn
uzbrojonycn do istniejącycn odcinków kanalizacji
deszczowej, a z pozostałego terenu powierzcn-



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 227 –  16487  – Poz. 2559

niowo w teren lub do istniejącycn wód po-
wierzcnniowycn i urządzeń wodnycn,

3) każdy teren, na którym może dojść do zanie-
czyszczenia powierzcnni substancjami ropopo-
cnodnymi lub innymi substancjami cnemicznymi,
należy utwardzić i skanalizować, a zanieczysz-
czenia winny być zneutralizowane na terenie
inwestora przed icn odprowadzeniem do kanali-
zacji,

4) nie należy odprowadzać wód opadowycn z tere-
nów zielonycn.

§ 26

Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania
odpadów stałycn:
1) wywóz odpadów komunalnycn odbywać się

będzie na zorganizowane składowisko odpadów,
2) dla obiektów budowlanycn na terenie objętym

planem należy zapewnić miejsca na pojemniki i
kontenery służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałycn,

3) miejsca na pojemniki i kontenery służące do
czasowego gromadzenia odpadów stałycn nale-
ży urządzić w sposób umożliwiający segregację
odpadów,

4) odpady powstałe w wyniku działalności gospo-
darczej należy poddać odzyskowi lub unieszko-
dliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) wytwórcy odpadów zobowiązani są do stoso-
wania tecnnologii minimalizującycn powstawa-
nie odpadów i ograniczającycn icn uciążliwość
dla środowiska.

§ 27

Ustala się następujące zasady ogrzewania:
1) obiekty w obszarze objętym planem zaopatry-

wane będą z indywidualnycn lub grupowycn
źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o zasila-
nie:
a) gazem ze zbiorników stacjonarnycn,
b) energią elektryczną,
c) paliwami płynnymi,
d) paliwami stałymi z zastosowaniem tecnnolo-

gii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej
emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

e) układami mieszanymi wykorzystującymi od-
nawialne źródła energii w postaci baterii sło-
necznycn oraz źródeł energii o którycn mowa
w lit. a-d.

2) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub ole-
jowe należy lokalizować w granicacn własności,
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 28

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza się rozbudowę rozdzielczej sieci ga-

zowej w sposób niekolidujący z istniejącą zabu-
dową,

2) zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy z
sieci rozdzielczej, przyłączenie obiektów zgod-
nie z przepisami odrębnymi, po spełnieniu wa-
runków tecnnicznycn i ekonomicznycn przyłą-
czenia,

3) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się
korzystanie ze zbiorników stacjonarnycn lokali-

zowanycn w granicacn własności, zgodnie z
przepisami odrębnymi.

§ 29

1. Dopuszcza się rozbudowę lub lokalizowanie no-
wej sieci telekomunikacyjnej.

2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźni-
kowycn telekomunikacji, w tym konstrukcji
wieżowycn i stacji bazowycn telefonii komór-
kowej, przy czym odległość urządzenia od te-
renu, na którym plan przewiduje lokalizację
obiektów związanycn ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem ludzi, zgodnie z przepisami
odrębnymi, musi być większa niż zasięg od-
działywania określony w raporcie oddziały-
wania na środowisko oraz nie mniejsza niż
500 m.

R o z d z i a ł   13

Sposoba i rermina ramwzasowewo zawospodarowania,
urządzania i użarkowania rerenów

§ 30

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują obszary wymagające określenia sposobów i
terminów tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenów.

R o z d z i a ł   14

Przepisa szwzewółowe

§ 31

1. Ustala się tereny zabudowy jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami MN1-
MN4 dla którycn obowiązują następujące prze-
znaczenia:
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, w rozumieniu przepisów odręb-
nycn, w układzie wolno stojącym lub bliźnia-
czym, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i
zielenią,

2) uzupełniające – usługi wbudowane w kubatu-
rę obiektu przeznaczenia podstawowego, ro-
zumiane jako obiekty i urządzenia przezna-
czone do sprzedaży towarów i świadczenia
usług, stanowiące nie więcej niż 35n po-
wierzcnni użytkowej budynku mieszkalnego,
niewymagające stałej obsługi transportowej
pojazdami o nośności powyżej 3,5 t.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:
1) na terenie oznaczonym na rysunku planu

symbolem MN3 ustala się ograniczenia wyni-
kające z wyznaczenia obszaru  wyłączonego
z lokalizacji zabudowy i obowiązkowego za-
gospodarowania zielenią,

2) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla
którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

3) ograniczenia określone w pkt 2, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
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blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

4) wyznacza się wymóg zacnowania pozio-
mów nałasu nie większy niż określony w
przepisacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony
środowiska – jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z
przepisami odrębnymi; w przypadku prze-
kroczenia wartości progowej poziomu nała-
su należy, przy dokonywaniu przebudowy
bądź modernizacji obiektów, podjąć przed-
sięwzięcia ocnronne polegające na zasto-
sowaniu materiałów budowlanycn o pod-
wyższonej izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej – obowiązują ograniczenia wyni-
kające z wprowadzenia strefy ocnrony konser-
watorskiej – obserwacji arcneologicznej, o której
mowa w § 10.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) budynki wolno stojące należy sytuować w

odległości co najmniej 3 metry od granicy
działki, o ile w planie nie wyznaczono nie-
przekraczalnej linii zabudowy,

2) w zakresie kształtowania elewacji obiektów
dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej 0.3,
b) dla zabudowy bliźniaczej 0.3,

4) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala się na 40n powierzcnni dział-
ki,

5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m, dwócn kondygnacji nadziemnycn, to
jest parter i poddasze użytkowe,

6) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

5. Ustala się dla terenów, o którycn mowa w ust.
1 następujące warunki podziału nierucnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi:

a) dla zabudowy wolno stojącej – 20 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 15 m,

2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nierucnomości wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej – 800 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 600 m2,

3) dla terenów, o którycn mowa w ust. 1 obo-
wiązują ogólne warunki podziału nierucnomo-
ści, o którycn mowa w § 17.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie

terenu, z zacnowaniem ustaleń § 42 ust. 3
pkt 8, 9, 10,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 32

1. Ustala się tereny zabudowy mieszanej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MM1-MM5, dla
którycn obowiązują następujące przeznaczenia:
1) równorzędne – tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, w rozumieniu przepi-
sów odrębnycn w układzie wolno stojącym
lub bliźniaczym, wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi i zielenią,

2) równorzędne – tereny zabudowy zagrodowej,
rozumiane jako budynki i urządzenia wcno-
dzące w skład gospodarstw rolnycn, takie jak
budynki mieszkalne, stajnie, obory i stodoły,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi i ziele-
nią,

3) równorzędne – na terenie oznaczonym sym-
bolem MM5, usługi, przez co rozumie się ob-
szar, na którym zlokalizowano obiekty i urzą-
dzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i
świadczenia usług, obiekty przeznaczone do
wykonywania funkcji biurowycn, kultury, roz-
rywki, gastronomii, nandlu detalicznego oraz
obiekty i urządzenia przeznaczone do wyko-
nywania funkcji usługowycn w dziedzinacn o
cnarakterze ogólnospołecznym, w szczegól-
ności z zakresu administracji, straży pożarnej,
oświaty i wycnowania, zdrowia, porządku
publicznego i łączności wraz z parkingami,
pomieszczeniami tecnnicznymi, budynkami
garażowymi i gospodarczymi oraz terenami
zielonymi,

4) przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudo-
wane w kubaturę obiektu przeznaczenia pod-
stawowego lub wolno stojące, rozumiane ja-
ko obiekty i urządzenia przeznaczone do
sprzedaży towarów i świadczenia usług, sta-
nowiące nie więcej niż 30n powierzcnni
działki.

2. Dla terenów, o którycn mowa w ust.1, ustala
się następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

2) ograniczenia określone w pkt 1, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

3) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy zagrodo-
wej, zgodnie z przepisami odrębnymi; w
przypadku przekroczenia wartości progowej
poziomu nałasu należy, przy dokonywaniu
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przebudowy bądź modernizacji obiektów,
podjąć przedsięwzięcia ocnronne polegające
na zastosowaniu materiałów budowlanycn o
podwyższonej izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenie oznaczonym symbolem MM3,

ustala się ograniczenia wynikające z ocnrony
zabytków nierucnomycn, wpisanycn do ewi-
dencji zabytków, o którycn mowa w § 8 ust.
1, 2,

2) na terenacn oznaczonycn symbolami MM1-
MM3, MM5, obowiązują ograniczenia wyni-
kające z wprowadzenia strefy ocnrony kon-
serwatorskiej – obserwacji arcneologicznej, o
której mowa w § 10.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki, o ile w planie nie wyznaczono
nieprzekraczalnej linii zabudowy,

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0.35,

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m oraz dwócn kondygnacji nadziemnycn,
to jest parter i poddasze użytkowe,

4) dla istniejącej zabudowy posiadającej płaski
dacn, w przypadku przebudowy na dacn o
stromycn połaciacn, dopuszcza się przekro-
czenie podanycn wartości w pkt 3,

5) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

6) dla obiektów gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

7) dopuszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn
na tyłacn istniejącej zabudowy, dla którycn
nie obowiązują ograniczenia dotyczącycn na-
cnylenia połaci; wysokość tego typu obiek-
tów nie może przekroczyć 6m,

8) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

9) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala na 30n powierzcnni działki.

5. Ustala się dla terenów, o którycn mowa w
ust. 1, następujące warunki podziału nieru-
cnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi:

a) dla zabudowy wolno stojącej – 20 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 15 m,

2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nierucnomości wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej – 1000 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 800 m2,

3) dla terenów, o którycn mowa w ust. 1 obo-
wiązują warunki podziału nierucnomości, o
którycn mowa w § 17.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu, z zacnowaniem ustaleń § 42 ust. 3
pkt 8, 9, 10,

2) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 33

1. Ustala się tereny zabudowy wielorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami MW1–
MW4, dla którycn obowiązują następujące ro-
dzaje przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-

dowy wielorodzinnej w rozumieniu przepisów
odrębnycn, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi i zielenią,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudo-
wane w kubaturę obiektu przeznaczenia pod-
stawowego, rozumiane jako obiekty i urzą-
dzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i
świadczenia usług, niewymagające stałej ob-
sługi transportowej pojazdami o nośności
powyżej 3,5 t,

3) na terenie oznaczonym symbolem MW2 do-
puszcza się lokalizowanie zabudowy jednoro-
dzinnej.

4) na terenie oznaczonym symbolem MW3 do-
puszcza się lokalizację usług jako przeznacze-
nie równorzędne.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

2) ograniczenia określone w pkt 1, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

3) wyznacza się wymóg zacnowania pozio-
mów nałasu nie większy niż określony w
przepisacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony
środowiska – jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z
przepisami odrębnymi; w przypadku prze-
kroczenia wartości progowej poziomu nała-
su należy, przy dokonywaniu przebudowy
bądź modernizacji obiektów, podjąć przed-
sięwzięcia ocnronne polegające na zasto-
sowaniu materiałów budowlanycn o pod-
wyższonej izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:

1) na terenacn oznaczonycn symbolami MW1,
MW3 ustala się ograniczenia wynikające z
ocnrony zabytków nierucnomycn, wpisa-
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nycn do ewidencji zabytków, o którycn
mowa w § 8 ust. 1,2,

2) na terenacn oznaczonycn symbolami MW1,
MW3 ustala się ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy ocnrony kon-
serwatorskiej ścisłej, o której mowa w § 9
ust. 1, pkt.1,

3) na terenacn oznaczonycn symbolami MW2,
MW3, obowiązują ograniczenia wynikające
z wprowadzenia strefy ocnrony konserwa-
torskiej – obserwacji arcneologicznej, o któ-
rej mowa w § 10.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki, o ile w planie nie wyznaczono
obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii za-
budowy,

2) w zakresie kształtowania elewacji obiektów
dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi – 0.40,

4) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej wynosi – 0.30,

5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
15m oraz trzecn kondygnacji nadziemnycn,
to jest parter, piętro i poddasze użytkowe,

6) należy stosować dacny strome o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

8) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala na 30n powierzcnni dział-
ki.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady i warunki podziału
nierucnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi –

20 m,
2) minimalna powierzcnnia działki wynosi –

1000 m2,
3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-

cnomości, o którycn mowa w §17.
6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.

1, następujące zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu, dla terenu oznaczonego symbolem
MW4 dodatkowo należy zacnować ustalenia
§ 42 ust.3 pkt 8, 9, 10,

2) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 34

1. Ustala się teren usług, oznaczony na rysunku
planu symbolami U, dla którego obowiązuje

przeznaczenie terenu – usługi, przez co rozu-
mie się obszar, na którym zlokalizowano obiek-
ty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży to-
warów i świadczenia usług, obiekty przezna-
czone do wykonywania funkcji biurowycn, kul-
tury, rozrywki, gastronomii, nandlu detaliczne-
go oraz obiekty i urządzenia przeznaczone do
wykonywania funkcji usługowycn w dziedzi-
nacn o cnarakterze ogólnospołecznym, w
szczególności z zakresu administracji, straży
pożarnej, oświaty i wycnowania, zdrowia, po-
rządku publicznego i łączności wraz z parkin-
gami, pomieszczeniami tecnnicznymi, budyn-
kami garażowymi i gospodarczymi oraz tere-
nami zielonymi.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust 1, ustala się
następujące zasady ocnrony i kształtowania śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi wy-
magane jest sporządzenie raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko,

2) ograniczenia określone w pkt.1, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej – obowiązują ograniczenia wynikające z
wprowadzenia strefy ocnrony konserwatorskiej
– obserwacji arcneologicznej, o której mowa
w § 10.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się zabudowę przy granicy działek,
2) w zakresie kształtowania elewacji obiektów

dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi – 0,6,

4) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala się na 10n powierzcnni dział-
ki,

5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12m, dwócn kondygnacji nadziemnycn, to
jest parter i poddasze użytkowe,

6) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 300–500,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi –

20 m,
2) minimalna powierzcnnia działki wynosi – 800 m2,
3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-

cnomości, o którycn mowa w § 17.
6. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,

następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
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1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-
dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu, z zacnowaniem ustaleń § 42 ust. 3
pkt 8, 9, 10,

2) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 35

1. Ustala się tereny usług publicznycn, oznaczone
na rysunku planu symbolami UP1, UP2, dla któ-
rycn obowiązuje przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: usługi publiczne, rozumiane ja-

ko obszar, na którym zlokalizowano obiekty i
urządzenia przeznaczone do wykonywania
funkcji usługowycn w dziedzinacn o cnarak-
terze ogólnospołecznym, w szczególności z
zakresu administracji, oświaty i wycnowania,
zdrowia, porządku publicznego i łączności
wraz z urządzeniami towarzyszącymi i ziele-
nią,

2) równorzędne: usługi rozumiane jako obszar,
na którym zlokalizowano obiekty i urządze-
nia przeznaczone do sprzedaży towarów i
świadczenia usług, obiekty przeznaczone do
wykonywania funkcji biurowycn, kultury,
rozrywki, gastronomii, nandlu detalicznego
wraz z parkingami, pomieszczeniami tecn-
nicznymi, magazynami, budynkami garażo-
wymi i gospodarczymi oraz terenami zielo-
nymi.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi wy-
magane jest sporządzenie raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko,

2) ograniczenia określone w pkt. 1, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

3) w przypadku utrzymania funkcji oświato-
wej wyznacza się wymóg zacnowania po-
ziomów nałasu nie większy niż określony
w przepisacn odrębnycn dotyczącycn
ocnrony środowiska – jak dla terenów za-
budowy związanej ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i młodzieży, zgod-
nie z przepisami odrębnymi; w przypadku
przekroczenia wartości progowej poziomu
nałasu należy, przy dokonywaniu przebu-
dowy bądź modernizacji obiektów, podjąć
przedsięwzięcia ocnronne polegające na
zastosowaniu materiałów budowlanycn o
podwyższonej izolacyjności.

3. Ustala się następujące zasady ocnrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej – na terenacn oznaczonycn sym-
bolami UP1, UP2, obowiązują ograniczenia wy-
nikające z wprowadzenia strefy ocnrony kon-
serwatorskiej – obserwacji arcneologicznej, o
której mowa w § 10.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) dopuszcza się zabudowę przy granicy działki,
2) w zakresie kształtowania elewacji obiektów

dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi – 0.35,

4) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala się na 30n powierzcnni dział-
ki,

5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
15 m, trzecn kondygnacji nadziemnycn, to
jest parter, piętro i poddasze użytkowe,

6) dla nowo budowanycn obiektów należy sto-
sować dacny strome, dwuspadowe, o syme-
trycznycn połaciacn i kącie nacnylenia w
przedziale 350–450,

7) dla nowo budowanycn obiektów o dużej roz-
piętości konstrukcji, w którycn stosowanie
stromycn dacnów jest ekonomicznie nieuza-
sadnione, dopuszcza się odstępstwo od war-
tości podanycn w pkt 6, z uzgodnieniem z
konserwatorem zabytków,

8) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.
1, następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi –

25 m,
2) minimalna powierzcnnia działki wynosi –

2000 m2

3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
cnomości, o którycn mowa w § 17.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) na terenie oznaczonym symbolem UP2 do-
puszcza się lokalizowanie garaży obsługują-
cycn sąsiednie tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej,

3) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

4) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 36

1. Ustala się teren usług sportu i rekreacji,
oznaczony na rysunku planu symbolem US,
dla którego obowiązuje przeznaczenie pod-
stawowe – usługi sportu i rekreacji, rozumia-
ne jako obszar, na którym zlokalizowano
obiekty i urządzenia związane z kulturą fi-
zyczną i wypoczynkiem, takie jak boiska, pla-
ce zabaw, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi oraz zielenią.
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2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej – obowiązują ograniczenia wynikające z
wprowadzenia strefy ocnrony konserwatorskiej
– obserwacji arcneologicznej, o której mowa w
§ 10.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) w zakresie kształtowania elewacji obiektów

dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

2) budynki należy sytuować w odległości co
najmniej 4 metry od granicy działki,

3) wysokość zabudowy nie może być większa
niż 9 m,

4) wskaźnik zabudowy nie więcej niż 0.15,
5) dopuszcza się dowolną geometrię dacnu,

przy czym zakazuje się stosowania dacnów o
połaciacn mijającycn się na wysokości kaleni-
cy.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości – zakazuje się podziału nierucnomości
z zastrzeżeniem ustaleń, o którycn mowa w §
17 pkt 3.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 37

1. Ustala się teren zieleni urządzonej, oznaczony na
rysunku planu symbolem ZP, dla którego obo-
wiązuje przeznaczenie podstawowe – zieleń
urządzona rozumiana jako zaplanowane i urzą-
dzone zespoły zieleni o cnarakterze reprezenta-
cyjnym, rekreacyjnym lub ocnronnym, takie jak:
parki, zieleńce, skwery i zespoły zieleni izolacyj-
nej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej – ustala się ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy ocnrony konserwa-
torskiej ścisłej, o której mowa w § 9 ust. 1
pkt 1.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu – do-
puszcza się lokalizowanie obiektów małej arcni-
tektury.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.
1, następujące zasady i warunki podziału nie-
rucnomości – zakazuje się podziału nierucno-
mości.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 38

1. Ustala się tereny lasów, oznaczone na rysunku
planu symbolami ZL1, ZL2, dla którycn obowią-
zuje przeznaczenie podstawowe – grunty leśne
w rozumieniu przepisów odrębnycn, w tym te-
reny zadrzewione bądź przeznaczone do zalesie-
nia w planie miejscowym, obiekty bezpośrednio
związane z gospodarką leśną, wraz z urządze-
niami towarzyszącymi.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej – dopuszcza się lokaliza-
cję urządzeń infrastruktury tecnnicznej i komu-
nikacji.

§ 39

1. Ustala się tereny rolne, oznaczone na rysunku
planu symbolem R1-R9, dla którycn obowiązuje
przeznaczenie podstawowe – tereny rolne, w
rozumieniu przepisów odrębnycn, w tym: użytki
rolne, łąki i pastwiska, stawy rybne.

2. Dopuszcza się lokalizowanie budynków i urzą-
dzeń bezpośrednio związanycn z produkcją rol-
niczą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, wyłącznie
na terenie oznaczonym symbolem R6 oraz w
części terenów oznaczonycn symbolami R7, R8
– w pasie nie większym niż 100 m od istniejącej
zabudowy.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenie oznaczonym symbolem R7, obo-

wiązują ograniczenia wynikające z wprowa-
dzenia strefy ocnrony konserwatorskiej –
obserwacji arcneologicznej, o której mowa
w § 10.

2) na terenacn oznaczonycn na rysunku planu
symbolem R1, R2, R4, R8 ustala się ograni-
czenia wynikające z ustanowienia w planie
ocnrony stanowisk arcneologicznycn, o któ-
rycn mowa w § 11.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) dopuszcza się wykonywanie stawów rybnycn

i zbiorników wodnycn służącycn obsłudze
rolnictwa, pod warunkiem uzyskania stosow-
nego pozwolenia wodnoprawnego oraz in-
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nycn opinii i uzgodnień, zgodnie z przepisami
odrębnymi,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m,

3) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

4) dla obiektów gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

5) dopuszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn
na tyłacn istniejącej zabudowy, dla którycn
nie obowiązują ograniczenia dotyczącycn na-
cnylenia połaci; wysokość tego typu obiek-
tów nie może przekroczyć 6 m,

6) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

7) dopuszcza się wypełnienie zagłębień poeks-
ploatacyjnycn materiałem mineralnym (z wy-
łączeniem odpadów komunalnycn) i rekul-
tywację w kierunku rolnym i leśnym,

8) dopuszcza się zalesianie gruntów rolnycn
zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury tecn-
nicznej – dopuszcza się lokalizację urządzeń infra-
struktury tecnnicznej i komunikacji.

§ 40

1. Ustala się tereny produkcji rolnej, oznaczone na
rysunku planu symbolami RU1-RU3, dla którycn
obowiązują następujące przeznaczenia terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny produk-

cji rolnej, przez co rozumie się obszar, na któ-
rym zlokalizowano  obiekty i urządzenia
związane z produkcją w gospodarstwacn rol-
nycn, nodowlanycn, ogrodniczycn oraz le-
śnycn i rybackicn, wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi.

2) przeznaczenie równorzędne – usługi, przez
co rozumie się obszar, na którym zlokali-
zowano obiekty i urządzenia przeznaczone
do sprzedaży towarów i świadczenia
usług, obiekty przeznaczone do wykony-
wania funkcji nandlu detalicznego i nurto-
wego, rzemiosła, magazynów wraz z par-
kingami, pomieszczeniami tecnnicznymi,
budynkami garażowymi i gospodarczymi
oraz terenami zielonymi.

3) przeznaczenie uzupełniające – mieszkania
towarzyszące rozumiane jako mieszkania sta-
nowiące część obiektu lub zabudowa miesz-
kaniowa, zlokalizowana na terenie, na którym
dominuje inne przeznaczenie terenu, pełniące
służebną rolę wobec przeznaczenia podsta-
wowego terenu lub obiektu, takie jak: miesz-
kania właścicieli i pracowników gospodarstw
rolnycn, zakładów usługowycn.

2. Dla terenów, o którycn mowa w ust.1, ustala
się następujące zasady ocnrony i kształtowania
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi wy-

magane jest sporządzenie raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko,

2) ograniczenia określone w pkt 1, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące zasady ocnrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry współczesnej:

1) na terenacn oznaczonycn symbolami RU2,
RU3, ustala się ograniczenia wynikające z
ocnrony zabytków nierucnomycn, wpisanycn
do ewidencji zabytków, o którycn mowa w §
8 ust. 1, 2,

2) na części terenów oznaczonycn na rysunku
planu symbolami RU2, RU3, ustala się ogra-
niczenia wynikające z ustanowienia w planie
strefy ścisłej ocnrony konserwatorskiej, o
której mowa w § 9, ust.1, pkt 2,

3) na terenie oznaczonym symbolem RU1 oraz
na części terenów RU2, RU3, obowiązują
ograniczenia wynikające z wprowadzenia
strefy ocnrony konserwatorskiej – obserwacji
arcneologicznej, o której mowa w § 10.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu:

1) dopuszcza się zabudowę przy granicy działek,
2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć

15 m,
3) na terenacn oznaczonycn symbolami RU1,

RU3 poza obszarem nistorycznego dziedzińca
dopuszcza się budowę silosów i zbiorników
na materiały masowe o wysokości nieprze-
kraczającej 12 m,

4) należy stosować dacny:
a) strome, o symetrycznycn połaciacn i kącie

nacnylenia w przedziale 300–450,
b) dla obiektów gospodarczycn o rozpiętości

konstrukcji większej niż 12 m, służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, zlokalizowa-
nycn poza strefą o której mowa o § 9, do-
puszcza się spadki dacnów w przedziale 200–
450,

c) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady i warunki podziału
nierucnomości:

1) minimalna powierzcnnia działki wynosi 1000 m2,
2) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-

cnomości, o którycn mowa w §17.
6. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w

ust.1, następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury tecnnicznej:

1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-
dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu, dodatkowo dla terenów oznaczonycn
symbolem RU2, RU3 należy zacnować usta-
lenia § 42 ust. 3 pkt 8, 9, 10,
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2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 41

1. Ustala się teren wód powierzcnniowycn, ozna-
czony na rysunku planu symbolem WS, dla któ-
rego obowiązuje przeznaczenie – wody po-
wierzcnniowe, przez co rozumie się wody po-
wierzcnniowe śródlądowe stojące lub płynące,
takie jak: cieki naturalne, kanały, źródła, jeziora i
inne zbiorniki wodne.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycn ocnronie, ustalo-
nycn na podstawie przepisów odrębnycn –
ustala się ograniczenia wynikające z ustanowie-
nia w planie granicy terenów narażonycn na nie-
bezpieczeństwo powodzi, o której mowa w
§ 15.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruk-

tury tecnnicznej i komunikacji,
2) należy zapewnić dostęp do wód powierzcn-

niowycn i urządzeń wodnycn umożliwiający
icn utrzymanie.

§ 42

1. Ustala się tereny dróg publicznycn, oznaczone
na rysunku planu symbolami KDw1 nr 395 do
KDw3 nr 395, dla którycn obowiązuje przezna-
czenie podstawowe – teren drogi głównej w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, w ramacn któ-
rej znajdują się wydzielone pasy terenu przezna-
czone do rucnu lub postoju pojazdów i rucnu
pieszycn w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie,
place, zatoki, cnodniki i ścieżki rowerowe oraz
zieleń.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – obowiązuje utrzymanie lub uzupełnianie
nasadzeń zieleni wysokiej w układzie szpalero-
wym jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu rucnu.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury o następującycn parametracn tecn-
nicznycn i wyposażeniu:
1) droga klasy głównej o przekroju jednojez-

dniowym, o dwócn pasacn rucnu 1/2,
2) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn – w obecnycn granicacn władania, jak
na rysunku  planu,

3) dopuszcza się poszerzenie drogi o tereny
przyległe, jeśli wymagać tego będzie moder-
nizacja drogi,

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktu-
ry tecnnicznej,

5) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów
małej arcnitektury,

6) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób nie pogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi,

7) obowiązuje zacnowanie kamiennej na-
wierzcnni drogi na odcinku przy zespole
dworskim,

8) obsługę terenów przyległycn należy organi-
zować poprzez drogi niższycn klas lub przez
istniejące wjazdy,

9) zakazuje się budowę nowycn bezpośrednicn
wyjazdów z posesji oraz wyjazdów w obsza-
rze oddziaływań skrzyżowań na drogacn po-
przecznycn,

10) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń pkt8
pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy
drogi.

4. Ustala się, dla terenów przyległycn do drogi o
której mowa w ust.1 następujące parametry i
wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:
1) na terenacn zabudowanycn budynki należy

sytuować zgodnie z rysunkiem planu lub w
odległości co najmniej 8 metrów od linii roz-
graniczającej drogi,

2) na terenacn niezabudowanycn budynki należy
sytuować zgodnie z rysunkiem planu lub w
odległości co najmniej 20 metrów od linii roz-
graniczającej drogi.

§ 43

1. Ustala się rezerwę terenu pod drogę pu-
bliczną, oznaczoną na rysunku planu symbo-
lami KDw4 nr 395 do KDw6 nr 395, dla której
obowiązuje przeznaczenie podstawowe – re-
zerwa terenu pod drogę główną w ciągu drogi
wojewódzkiej.

2. Do czasu ustalenia terminu realizacji drogi pu-
blicznej, na terenie o którym mowa w ust. 1,
zakazuje się lokalizacji uzbrojenia tecnnicznego,
trwałycn obiektów budowlanycn i nasadzeń zie-
leni wysokiej.

3. Teren o którym mowa w ust. 1 nie pełni funkcji
obsługi terenów przyległycn.

4. Ustala się dla obszarów przyległycn do terenu o
którym mowa w ust.1 linię zabudowy w odległo-
ści co najmniej 20 m od linii rozgraniczającej.

§ 44

1. Ustala się tereny dróg publicznycn, oznaczone
na rysunku planu symbolami KDd1-KDd4, dla
którycn obowiązuje przeznaczenie podstawowe
– tereny dróg dojazdowycn, w ramacn którycn
znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczo-
ne do rucnu lub postoju pojazdów i rucnu pie-
szycn w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, pla-
ce, zatoki, cnodniki oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej – na terenacn oznaczonycn sym-
bolami KDd1-KDd4 ustala się ograniczenia wy-
nikające z ustanowienia w planie ocnrony sta-
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nowisk arcneologicznycn, o którycn mowa w §
10.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn wynosi 10 m lub zgodnie z oznaczenia-
mi na rysunkiem planu,

2) dopuszcza się realizację jednostronnie cnod-
ników, a w szczególnycn przypadkacn brak
wyodrębnionej części jezdni i cnodnika,

3) dopuszcza się odstępstwa od parametrów
tecnnicznycn ulic, jeżeli są one uzasadnione
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi lub aktualnym zagospo-
darowaniem sąsiadującego terenu,

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infra-
struktury tecnnicznej oraz zieleni i elementów
małej arcnitektury.

§ 45

1. Ustala się tereny obsługi komunikacji, oznaczone
na rysunku planu symbolem KS1, KS2 dla któ-
rycn obowiązują następujące rodzaje przezna-
czenia:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi

komunikacji, rozumiane jako obszar, na któ-
rym zlokalizowano obiekty i urządzenia zwią-
zane z obsługą rucnu samocnodowego i pa-
sażerów, takie jak: parkingi, garaże, stacje
paliw i miejsca obsługi pojazdów, obiekty i
urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz
zielenią,

2) przeznaczenie uzupełniające – tereny usług,
rozumiane jako obiekty i urządzenia przezna-
czone do sprzedaży towarów i świadczenia
usług, gastronomii, nandlu detalicznego wraz
z parkingami, pomieszczeniami tecnnicznymi,
budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz
terenami zielonymi.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) budynki należy sytuować w odległości co

najmniej 4 metry od granicy działki, o ile w
planie nie wyznaczono nieprzekraczalnej linii
zabudowy,

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0.4,

3) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala się na 20n,

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
jednej kondygnacji z dopuszczeniem drugiej
kondygnacji w formie poddasza użytkowe-
go,

5) wysokość budynków nie może przekroczyć 9 m,
6) w przypadku budowy drugiej kondygnacji w

formie poddasza użytkowego, należy stoso-
wać dacny strome, o symetrycznycn poła-
ciacn i kącie nacnylenia w przedziale
200–450,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy.

3. Na terenie oznaczonym symbolem KS1 zakazuje
się lokalizowania stacji paliw i miejsc obsługi
pojazdów.

4. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego
symbolem KS1 będzie się odbywać z drogi do-
jazdowej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem KDd2,

5. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego
symbolem KS2 będzie się odbywać z drogi
głównej oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDw nr 395, z zastrzeżeniem, o którym mowa w
§ 42 ust. 3 pkt 9.

6. Dla terenów, o którycn mowa w ust. 1 obowią-
zują warunki podziału nierucnomości, o którycn
mowa w § 17.

7. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 20,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 21 do § 29.

§ 46

1. Ustala się teren urządzeń elektroenergetycznycn,
oznaczony na rysunku planu symbolami E, dla
którego obowiązuje przeznaczenie podstawowe
– urządzenia elektroenergetyczne przez co ro-
zumie się obszar, na którym zlokalizowano
obiekty oraz urządzenia służące wytwarzaniu i
przesyłowi energii elektrycznej, takie jak stacje
transformatorowe, wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi oraz zielenią.

2. Ustala się, następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu – dopuszcza się sytuowanie budynku na
granicy działki.

3. Ustala się, następujące zasady i warunki sca-
lania i podziału nierucnomości – wielkość
działek przeznaczonycn pod lokalizację urzą-
dzeń elektroenergetycznycn należy ustalać w
dostosowaniu do parametrów tecnnicznycn
tycn urządzeń.

4. Ustala się, następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury tecnnicznej – należy zapewnić do-
jazd do wszystkicn urządzeń i budynków zlokali-
zowanycn w obrębie terenu.

§ 47

1. Ustala się tereny zaopatrzenia w wodę, ozna-
czone na rysunku planu symbolem W1, W2, dla
którycn obowiązuje przeznaczenie podstawowe
– urządzenia zaopatrzenia w wodę, przez co ro-
zumie się obszar, na którym zlokalizowano
obiekty oraz urządzenia służące ujmowaniu,
uzdatnianiu i dystrybucji wody, takie jak ujęcia
wody, stacje uzdatniania wody, wraz urządze-
niami towarzyszącymi oraz zielenią.

2. Ustala się, następujące zasady ocnrony i kształ-
towania środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
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rowego – obowiązują ograniczenia wynikające z
ustanowienia strefy ocnrony bezpośredniej, o
której mowa w § 6.

3. Ustala się, dla terenu, oznaczonego symbolem
W1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej – ustala się ograniczenia wynika-
jące z ustanowienia w planie strefy ocnrony
konserwatorskiej ścisłej, o której mowa w § 9
ust. 1 pkt 1.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki,
2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-

nosi 0.50,
3) minimalny udział powierzcnni biologicznie

czynnej ustala się na 30n,
4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 6 m.

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady i warunki scalania i podziału
nierucnomości – wielkość działek przeznaczo-
nycn pod lokalizację urządzeń elektroenerge-
tycznycn należy ustalać w dostosowaniu do pa-
rametrów tecnnicznycn tycn urządzeń.

6. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej – należy zapewnić dojazd do
wszystkicn urządzeń i budynków zlokalizowa-
nycn w obrębie terenu.

§ 48

1. Ustala się teren przepompowni ścieków, ozna-
czony na rysunku planu symbolem K, dla które-
go obowiązuje przeznaczenie podstawowe prze-
pompownia ścieków rozumiana jako obszar, na
którym zlokalizowano obiekty oraz urządzenia
służące ujmowaniu i przepompowywaniu ście-
ków.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1
następujące zasady ocnrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej –
ustala się ograniczenia wynikające z ustanowienia
w planie strefy ocnrony konserwatorskiej ścisłej, o
której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki,
2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki dla

terenu wynosi 0.20,
3) minimalny udział powierzcnni biologicznie

czynnej ustala się na 30n,
4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 4

m.
4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,

następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej – należy zapewnić dojazd do
wszystkicn urządzeń i budynków zlokalizowa-
nycn w obrębie terenu.

§ 49

1. Ustala się rezerwę terenu po urządzenia infra-
struktury tecnnicznej, oznaczony na rysunku
planu symbolem I, dla którego obowiązuje prze-
znaczenie podstawowe – rezerwa terenu pod
urządzenia i obiekty infrastruktury tecnnicznej
po nieczynnej oczyszczalni ścieków.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy działki dla

terenu wynosi 0.30,
2) minimalny udział powierzcnni biologicznie

czynnej ustala się na 20n,
3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 6

m.
3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,

następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej – należy zapewnić dojazd do
wszystkicn urządzeń i budynków zlokalizowa-
nycn w obrębie terenu.

R o z d z i a ł   15

Srawki prowenrowe

§ 50

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z
2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) stawki
procentowe, o którycn mowa w art. 36 ust. 4
tej ustawy, w wysokości określonej dla tere-
nów:
1) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem MN,
2) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem MM,
3) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem MW,
4) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem U,
5) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem UP, US, ZP,
6) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem ZL,
7) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem R,
8) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem RU,
9) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem WS,
10) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem KDw, KDd,
11) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem KS,
12) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem E,
13) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem W,
14) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem K,
15) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem I.
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R o z d z i a ł   16

Usralenia końwowe

§ 51

Następujące zmiany definicji, numeracji i nazw
wyszczególnionycn w ucnwale wprowadzone
przepisami odrębnymi lub umowami kompetencyj-
nymi nie wymagają przeprowadzenia procedury
zmiany planu:
1) właściwości i nazwy organów administracji pu-

blicznej,
2) numeracja dróg publicznycn,
3) inne, niewymienione w pkt 1–2.

§ 52

Wykonanie niniejszej ucnwały powierza się ourmi-
strzowi Miasta i Gminy Rtrzelin.

§ 53

Ucnwała wcnodzi w życie w terminie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJRKIEJ

EDWARD BALCER
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Załąwznik wrafiwzna nr 1 do uwhwała Rada
Mie skie  Srrzelina nr XX/173/08 z dnia
27 ma a 2008 r. (poz. 2559)
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Załąwznik wrafiwzna nr 2 do uwhwała Rada
Mie skie  Srrzelina nr XX/173/08 z dnia
27 ma a 2008 r. (poz. 2559)
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Załąwznik nr 3 do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/173/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz. 2559)

Rozsrrzawnięwie o sposobie rozparrzenia uwaw wniesionawh do pro ekru mie swowewo
planu zawospodarowania przesrrzennewo dla mie swowoświ Ludów Polski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), Rada Miejska
Rtrzelina rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Rozstrzygnięciu podlega uwaga wniesiona w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), do wyłożo-
nego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejsco-
wości rudów Polski.

§ 2

Rada Miejska Rtrzelina rozstrzyga o nieuwzględnieniu w części uwagi:
złożonej przez Wojciecna orzozowskiego, zam. w rudowie Polskim 11, 57-100 Rtrzelin.
Treść uwagi:
dotyczy dopuszczenia na działce nr ewid. 18 ark. mapy 1, usług wolno stojącycn jako przeznaczenia rów-
norzędnego oraz możliwości lokalizacji na działce stacji paliw i gazu.
Rposób rozstrzygnięcia:
Złożoną uwagę postanowiono odrzucić w części dot. możliwości lokalizacji na działce stacji paliw i gazu,
ponieważ:
Rtacja paliw należy do inwestycji uciążliwycn, mogącycn wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko. Na omawianej nierucnomości oraz na pobliskicn działkacn, dopuszczono w planie lokaliza-
cję zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, dla którycn sąsiedztwo stacji paliw
i gazu stanowiłoby źródło konfliktu i zagrożenia.
W planie wyznaczono teren pod stację paliw o korzystniejszej lokalizacji – w rejonie skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 395 z projektowaną obwodnicą wsi rudów Polski, oddaloną od zabudowań wsi.

§ 3

Rozpatrzenie uwagi nie wymaga ponowienia czynności, o którycn mowa w art. 17. ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załąwznik nr 4 do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/173/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz. 2559)

Rozsrrzawnięwie o sposobie realizaw i zapisanawh w planie inwesraw i z zakresu infrasrrukrura rewhniwzne ,
króre należą do zadań własnawh wmina, oraz zasadawh iwh finansowania, zwodnie z przepisami o finansawh

publiwznawh

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z
2007 r. Nr 127, poz. 880), art. 7 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U, z 2001 r. Nr 142, poz. 159, zmiany: 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. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansacn publicznycn (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o docnodacn jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203,
poz. 1966) Rada Miejska Rtrzelina rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Zgodnie z „Prognozą skutków finansowycn ucnwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Ludów Polski”, opracowaną przez firmę „Rzacowanie Nierucnomości – Dariusz oier-
nat”, ze względu istniejące zainwestowanie i pełne uzbrojenie sieci infrastruktury tecnnicznej, niniejsza
ucnwała nie rodzi skutków finansowycn w zakresie sposobu realizacji zapisanycn w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury tecnnicznej, które należą do zadań własnycn gminy, oraz zasadacn icn finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansacn publicznycn.
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2560

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ SYRZELINA
NR XX/174/08

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie uwhwalenia mie swowewo planu zawospodarowania przesrrzennewo
dla mie swowoświ Warkowz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
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 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.)
oraz w związku z ucnwałą nr Xr/345/2005 Rady Miejskiej Rtrzelina z dnia
30 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Warkocz, po
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rtrzelin, Rada Miejska Rtrzelina
ucnwala, co następuje:

R o z d z i a ł   1

Przedmior usraleń planu

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Warkocz obejmuje obszar
w granicacn obrębu, określony na mapacn w
skali 1:2000 dla terenów zabudowanycn oraz na
mapacn w skali 1:2000 dla terenów niezainwe-
stowanycn kubaturowo.

2. Na rysunku planu oznaczono granice obszarów
objętycn planem, o którym mowa w ust.1.

3. Załącznikami do niniejszej ucnwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu dla terenów

zabudowanycn sporządzony na mapacn za-
sadniczycn i ewidencyjnycn w skali 1: 2000,
stanowiący integralną część ucnwały,

2) załącznik nr 2 – rysunek planu dla terenów nie-
zainwestowanycn kubaturowo sporządzony na
mapacn ewidencyjnycn w skali 1:2000, sta-
nowiący integralną część ucnwały,

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionycn do projektu
planu,

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanycn w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury tecnnicznej, które należą
do zadań własnycn gminy, oraz zasadacn icn
finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sacn publicznycn.

§ 2

Ilekroć w niniejszej ucnwale powołane są artykuły
bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć
przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu
1) ustalenia ogólne:

a) granica obszaru objętego planem,
b) granica obszaru objętym załącznikiem nr

1, obejmującym tereny zabudowane,

c) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnycn zasadacn zagospo-
darowania,

2) przeznaczenie terenów – oznaczenia po-
szczególnycn terenów zawierające:
– symbol określający przeznaczenie terenu,
– kolejny numer terenu, wyróżniający go

spośród innycn terenów,
3) oznaczenia dotyczące ocnrony środowiska,

przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) stanowiska fauny cnronionej,
b) stanowiska flory cnronionej,
c) tereny, na którycn obowiązuje utrzymanie

lub uzupełnienie nasadzeń zieleni wysokiej
w układzie szpalerowym,

d) obszar wyłączony z zabudowy i zagospo-
darowany zielenią,

4) oznaczenia dotyczące zasad ocnrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
a) zabytki nierucnome wpisane do rejestru

zabytków,
b) park zabytkowy wpisany do rejestru za-

bytków,
c) inne zabytki nierucnome wpisane do ewi-

dencji zabytków,
d) ogrodzenie wpisane do ewidencji zabyt-

ków,
e) granica strefy ocnrony konserwatorskiej –

ścisłej,
f) granica strefy ocnrony konserwatorskiej –

ścisłej ocnrony arcneologicznej,
g) granica strefy ocnrony konserwatorskiej –

obserwacji arcneologicznej,
n) stanowisko arcneologiczne o powierzcnni

powyżej 0,5 na,
i) stanowisko arcneologiczne o powierzcnni

poniżej 0,5 na,
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu – nieprze-
kraczalne linie zabudowy,

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu
o cnarakterze informacyjnym, niebędące obo-
wiązującymi ustaleniami planu:
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1) tereny zamknięte, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem IS,

2) proponowane podziały geodezyjne,
3) linie elektroenergetyczne napowietrzne śred-

niego napięcia.

R o z d z i a ł   2

Definiw e

§ 4

Następujące określenia stosowane w ucnwale
oznaczają:
1) w zakresie ustaleń ogólnycn:

a) plan – ustalenia dotyczące obszaru określo-
nego w § 1 ucnwały,

b) przepisa odrębne – aktualne w momencie re-
alizacji ucnwały przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi, normy branżowe oraz na-
kazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnycn decyzji administracyjnycn,

c) uwhwała – niniejsza ucnwała,
d) srudium – Rtudium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Rtrzelin przyjęte ucnwałą Rady
Miejskiej w Rtrzelinie nr XIV/174/2000 z dnia
2 lutego 2000 r.,

2) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) linia rozwraniwza ąwa – linia rozgraniczająca

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnycn
zasadacn zagospodarowania,

b) przeznawzenie podsrawowe – przeznaczenie,
które w ramacn realizacji planu winno stać
się dominującą formą wykorzystania terenu
oraz obiektów z nim związanycn; w ramacn
przeznaczenia podstawowego mieszczą się
elementy zagospodarowania bezpośrednio z
nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu,

c) przeznawzenie równorzędne – rodzaje prze-
znaczenia terenu uzupełniające się w dowol-
nycn proporcjacn lub będące zamiennym
sposobem zagospodarowania terenu oraz
obiektów z nim związanycn, dopuszczone
przepisami szczegółowymi ucnwały,

d) przeznawzenie uzupełnia ąwe – przeznaczenie,
które może być realizowane jako uzupełnienie
funkcji podstawowej terenu, dopuszczone
przepisami szczegółowymi ucnwały,

e) reren – obszar o określonym przeznaczeniu i
zasadacn zagospodarowania, wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i
oznaczony symbolem,

f) urządzenia rowarzasząwe – budynki garażo-
we, gospodarcze i nigieniczno-sanitarne,
urządzenia infrastruktury tecnnicznej i komu-
nikacji oraz inne urządzenia pełniące służebną
rolę wobec przeznaczenia podstawowego,

g) zieleń – urządzone zespoły zieleni o zróżni-
cowanej wysokości, w tym ogrody przydo-
mowe, trawniki, kwietniki, żywopłoty, krze-
wy i drzewa,

n) wospodarsrwo awrorurasrawzne – teren wraz
z obiektami i urządzeniami służącymi do wy-
najmowania przez rolników pokoi i miejsc na

ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków
domowycn i świadczenia w gospodarstwacn
rolnycn innycn usług związanycn z pobytem
turystów; ilość turystów przebywającycn
jednorazowo w ramacn gospodarstwa agro-
turystycznego nie może przekraczać 30 osób,

i) wiara – szczególny rodzaj budynku, stano-
wiący pomieszczenie naziemne obudowane
ścianami lub w ogóle ścian pozbawione,

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:
a) nieprzekrawzalna linia zabudowa – linia ograni-

czająca obszar, na którym dopuszcza się
wznoszenie budynków oraz określonycn w
ustaleniacn planu rodzajów budowli naziem-
nycn niebędącycn liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami tere-
nowymi komunikacji, której przekroczenia nie
dopuszcza się na wszystkicn kondygnacjacn,

b) wskaźnik zabudowa działki – wartość sta-
nowiąca stosunek powierzcnni zabudowy
stałycn obiektów  zlokalizowanycn w obrębie
działki do powierzcnni tej działki,

4) w zakresie kształtowania zabudowy:
a) dawh samerrawzna – dacn o jednakowym ką-

cie nacnylenia połaci oraz symetrii układu
połaci w płaszczyźnie ściany usytuowanej w
linii zabudowy lub ściany stanowiącej elewa-
cję frontowa budynku,

b) kąr nawhalenia poławi – kąt mieszczący się w
zakresie określonym w ustaleniacn szczegó-
łowycn ucnwały, jednakowy dla poszczegól-
nycn elementów budynku,

c) wasokość zabudowa – wysokość obiektu
mierzona w metracn w linii elewacji fronto-
wej od poziomu terenu (w odniesieniu do
gruntu rodzimego) i odnosząca się do kaleni-
cy obiektu w wypadku dacnu stromego lub
pełnej wysokości obiektu w wypadku dacnu
płaskiego i/lub wyrażona w ilości kondygnacji
nadziemnycn wraz z poddaszem, przy czym
wprowadzanie dominant arcnitektonicznycn
przekraczającycn dopuszczalną wysokość za-
budowy jest możliwe wyłącznie na warun-
kacn określonycn w przepisacn szczegóło-
wycn ucnwały,

5) w zakresie zasad podziału nierucnomości:
a) fronr działki – granica działki budowlanej

przylegająca do drogi publicznej, z której od-
bywa się obsługa komunikacyjna tej działki
lub równoległa do jej osi,

b) orienrawa na linia podziałów weodeza nawh –
linia, której przebieg oznaczony na rysunku
planu może podlegać modyfikacjom wyłącz-
nie w zakresie i na warunkacn określonycn w
ustaleniacn szczegółowycn ucnwały.

R o z d z i a ł   3

Zasada owhrona i kszrałrowania ładu przesrrzennewo

§ 5

1. Ustala się następujące ogólne zasady ocnrony i
kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla budynków istniejącycn w momencie

ucnwalenia planu, które posiadają inną geo-
metrię dacnu, niż ustalona w planie, ustala
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się w przypadku przebudowy dacnu lub nad-
budowy – dostosowanie dacnu do ustaleń
szczegółowycn ucnwały,

2) należy stosować stonowaną kolorystykę ele-
wacji (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu
pigmentem) narmonizującej z otoczeniem oraz
nistoryczną zabudową wsi Warkocz; kolorysty-
ka powinna być zbliżona do kolorów tradycyj-
nycn materiałów budowlanycn, takicn jak
drewno, kamień, cegła i dacnówka ceramiczna,

3) zakazuje się stosowania tworzyw sztucznycn
jako materiałów okładzinowycn.

2. W odniesieniu do obiektów objętycn ocnroną
konserwatorską, o którycn mowa w § 8 i 9, nie
mają zastosowania ustalenia zawarte w ust. 1.

R o z d z i a ł   4

Zasada owhrona środowiska, przaroda
i kra obrazu kulrurowewo

§ 6

Ustala się następujące, ogólne zasady ocnrony śro-
dowiska i przyrody:
1) uciążliwość wynikająca z cnarakteru prowadzo-

nej działalności nie może przekraczać wartości
dopuszczalnycn na granicy własności terenu lub
wyznaczonycn decyzjami administracyjnymi
stref ograniczonego użytkowania,

2) wyznacza się tereny w ramacn innego przezna-
czenia podstawowego, na którycn obowiązują na-
sadzenia zieleni wysokiej w układzie szpalerowym,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

3) w przypadku istniejącycn działek i zlokalizowa-
nycn na nicn budynków wraz z urządzeniami
towarzyszącymi posiadającycn niższy procento-
wy udział powierzcnni biologicznie czynnej niż
określony w ustaleniacn szczegółowycn
ucnwały, zakazuje się pomniejszania udziału
powierzcnni biologicznie czynnej,

4) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód
gruntowycn, powierzcnniowycn oraz do ziemi,

5) zakazuje się w granicacn obszaru planu lokaliza-
cji obiektów o którycn mowa w art.10 ust. 2
pkt 8 ustawy.

§ 7

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu występują
stanowiska fauny i flory cnronionej, którycn lokali-
zację przedstawiono na rysunku planu – zakres
ocnrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów
oraz icn siedlisk określają przepisy odrębne.

2. W przypadku dokonania odkrycia kopalnianycn
szczątków roślin lub zwierząt należy powiado-
mić właściwe służby, zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

R o z d z i a ł   5

Zasada owhrona dziedziwrwa kulrurowewo
i zabarków oraz dóbr kulrura współwzesne 

§ 8

1. Uwzględnia się ocnronę zabytków nierucno-
mycn, wpisanycn do rejestru zabytków, wobec
którycn obowiązują przepisy odrębne:

1) dwór – nr rej. 534/W z dn. 02.09.1987r.
2) park krajobrazowy – nr rej. 580/W z dn.

27.12.1984r.
2. Obiekty, o którycn mowa w ust. 1 zostały ozna-

czone na rysunku planu – w przypadku skreśle-
nia zabytku nierucnomego z rejestru, stosowne
oznaczenie na rysunku planu staje się nieobo-
wiązujące.

§ 9

1. Uwzględnia się ocnronę zabytków nierucno-
mycn, ujętycn w ewidencji zabytków:
1) zespół dworski: oficyna mieszk. I, oficyna

mieszk. II nr 22, stodoła ob. garaże, stodoła
II, obora, bud. gosp., stodoła (zlokalizowana
poza podwórzem folwarcznym na terenie
oznaczonym symbolem RU1), ogrodzenie z
bramą,

2) zespół Domu rudowego nr 12: Dom rudowy
nr 12, sala widowiskowa przy nr 12, ogro-
dzenie,

3) zespół zabudowy mieszk.-gosp. z ogrodze-
niem nr 15,

4) zespół zabudowy z ogrodzeniem nr 23.
2. W odniesieniu do zabytków, o którycn mowa w

ust. 1, ustala się:
1) obowiązek zacnowania bryły obiektu w nie-

zmienionej formie, w tym geometrii i kształtu
dacnu, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) dopuszcza się adaptację budynków do po-
trzeb poruszania się osób niepełnosprawnycn,
w tym budowę ramp, poszerzenie otworów
wejściowycn oraz montaż wewnętrznycn
elewatorów windowycn,

3) stosowanie kolorystyki narmonizującej z oto-
czeniem oraz nistorycznym cnarakterem
obiektu, zbliżonej do kolorów surowców na-
turalnycn i tradycyjnycn materiałów budow-
lanycn, takicn jak piaskowca, granitu oraz
cegły i drewna,

4) zacnowanie arcnitektury elewacji, w tym jej
układu pionowego i poziomego oraz detali ar-
cnitektonicznycn.

3. W przypadku prowadzenia prac konserwator-
skicn, restauratorskicn lub robót budowlanycn
przy zabytkacn, o którycn mowa w ust. 1,
obowiązuje:
1) stosowanie materiałów budowlanycn zgod-

nycn z pierwotnie użytymi lub wizualnie od
nicn zbliżonymi,

2) w przypadku dacnów spadzistycn dopuszcza
się wyłącznie stosowanie dacnówki cera-
micznej,

3) zacnowanie, w obrębie jednego obiektu, jed-
nolitej formy stolarki okien i drzwi zewnętrz-
nycn – dopuszcza się wymianę stolarki pod
warunkiem zacnowania pierwotnycn wielko-
ści otworów okiennycn i drzwiowycn oraz icn
podziałów, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2,

4) elementy napowierzcnniowe instalacji tecnnicz-
nycn projektować i montować z zacnowaniem
wartości zabytkowycn obiektów.

§ 10

Ustala się strefy ocnrony dziedzictwa kulturowego:
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1) ścisłej ocnrony konserwatorskiej (A), zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w granicacn któ-
rej ustala się:
a) roboty budowlane muszą być poprzedzone

pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i
badaniami konserwatorskimi zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

b) należy cnronić istniejącą zieleń,
c) wszelka działalność inwestycyjna, budowla-

na, jak również przebudowy, remonty, adap-
tacje, dostosowywanie do współczesnycn
funkcji, wymagają uzgodnienia z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków.

d) lokalizacja nowej zabudowy, możliwa jest
wyłącznie w miejscu nieistniejącycn nisto-
rycznycn budynków, wymagane jest dosto-
sowanie nowej zabudowy do nistorycznej
kompozycji w zakresie dostosowania skali,
bryły, formy arcnitektonicznej, podziałów ar-
cnitektonicznycn, proporcji powierzcnni muru
i otworów, kolorystyki, z użyciem tradycyj-
nycn, nistorycznycn materiałów budowlanycn
w widocznycn zewnętrznycn elementacn bu-
dynków oraz nawiązanie do nistorycznej za-
budowy miejscowości; nowa zabudowa nie
może dominować nad zabudową nistoryczną,

e) w przypadku przebudowy lub odbudowy
obiektów dysnarmonijnycn: komórek gospo-
darczycn, obiektów wtórnycn i obiektów ni-
storycznycn przebudowanycn należy poddać
korekcie z dostosowaniem bryły, formy arcni-
tektonicznej i użytego materiału do nistorycz-
nej kompozycji przestrzenno-arcnitektonicznej
zespołu, przy nawiązaniu do miejscowej, ni-
storycznej tradycji arcnitektonicznej,

f) w obrębie zespołu zakazuje się budowy wol-
no stojącycn silosów; dopuszcza się budowę
silosów na tym terenie w formie obudowanej,
w miejscu nieistniejącycn obiektów nisto-
rycznycn folwarku,

g) zakazuje się wprowadzania przegrodzeń
dzielącycn optycznie zespół,

n) należy zacnować i odtworzyć nistoryczne
ogrodzenie wokół zespołu,

i) należy zacnować i odtworzyć kamienną na-
wierzcnnię podwórza,

j) istniejąca linia energetyczna winna zostać
docelowo usunięta; rozbudowę, budowę no-
wycn linii energetycznycn i telekomunikacyj-
nycn należy projektować jako kablowe,

2) podstawowej ocnrony konserwatorskiej (o),
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w gra-
nicacn której ustala się:
a) należy zacnować nistoryczny układ prze-

strzenny zabytkowycn zespołów zabudowy,
b) nowa zabudowa winna być znarmonizowana

z nistoryczną kompozycją przestrzenno-
arcnitektoniczną wsi w zakresie lokalizacji,
skali, ukształtowania bryły, formy arcnitekto-
nicznej i użytego materiału elewacyjnego,
przy nawiązaniu do miejscowej, nistorycznej
tradycji arcnitektonicznej,

c) ustala się wymóg stosowania dacnów kry-
tycn dacnówką ceramiczną lub cementową w
kolorze ceglastym; w modernizowanycn,

przebudowywanycn obiektacn nistorycznycn,
które posiadały inne pokrycie niż ceramiczne,
stosuje się pokrycie nistoryczne właściwe dla
danego obiektu,

d) dopuszcza się stosowanie dacnów krytycn
blacnodacnówką w kolorze czerwonym ma-
towym, wyłącznie w następującycn obiek-
tacn:
– budynkacn garażowycn, gospodarczycn,

obiektacn gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m, wiatacn
rolniczycn,

– w istniejącycn budynkacn mieszkalnycn,
w przypadku gdy ciężar pokrycia dacno-
wego (ceramicznego lub cementowego)
wymagałby wymiany konstrukcji więźby
dacnowej,

e) kolorystyka obiektów winna uwzględniać
rozwiązania kolorystyczne występujące w
zabudowie nistorycznej miejscowości,

f) należy zacnować nistoryczną kamienną na-
wierzcnnię drogi oznaczonej symbolem KDz
nr 47 402,

g) linie energetyczne i telekomunikacyjne pro-
wadzić jako kablowe.

§ 11

1. Ustala się następujące strefy ocnrony konserwa-
torskiej – arcneologiczne:
1) strefa ścisłej ocnrony arcneologicznej (W),

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w
granicacn której ustala się:
a) zakazuje się wszelkiej działalności budow-

lanej oraz inwestycyjnej niezwiązanej bez-
pośrednio z rewaloryzacją lub konserwacją
tego terenu, z zastrzeżeniem lit. b),

b) dopuszcza prowadzenie prac porządkowycn,
konserwację zacnowanycn fragmentów za-
bytkowycn celem icn ekspozycji w terenie
lub zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz
prowadzenia prac ziemnycn związanycn z
konserwacją i modernizacją infrastruktury
tecnnicznej; zakres, rodzaj i tryb prowadzenia
koniecznycn w tym wypadku badań powinien
być każdorazowo uzgadniany z wojewódzkim
konserwatorem zabytków,

2) strefa obserwacji arcneologicznej (OW),
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w
granicacn której – na zamierzenia inwesty-
cyjne związane z pracami ziemnymi należy
uzyskać uzgodnienie wojewódzkiego konser-
watora zabytków co do konieczności prowa-
dzenia tycn prac pod nadzorem arcneologicz-
nym i za pozwoleniem wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków.

2. Wyznacza się stanowiska arcneologiczne ujęte
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków
arcneologicznycn:
1) 5/90/86-29 AZP, ślady osadnictwa,
2) 6/91/86-29 AZP, ślady osadnictwa,
3) 7/92/86-29 AZP, ślady osadnictwa,
4) 8/93/86-29 AZP, ślady osadnictwa,
5) 9/94/86-29 AZP, ślady osadnictwa,
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6) 10/95/86-29 AZP, ślady osadnictwa; kultura
łużycka,

7) 1/27/86-28 AZP, ślady osadnictwa; cmenta-
rzysko, kultura łużycka, kultura przeworska,

8) 2/28/86-28 AZP, grodzisko,
9) 4/29/86-28 AZP, ślady osadnictwa; kultura

łużycka, kultura celtycka,
10) 3/89/86-29 AZP, ślady osadnictwa; wczesne

średniowiecze – o niepotwierdzonej lokaliza-
cji.

3. Zasięg stanowisk o którycn mowa w ust.1 pkt
1–9 określono na rysunku planu.

4. Dla stanowisk arcneologicznycn, o którycn mo-
wa w ust. 2, ustala się:
1) obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, wszelkicn zamierzeń
inwestycyjnycn wymagającycn prowadzenia
prac ziemnycn – przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowę oraz przed uzyskaniem przez
inwestora zaświadczenia potwierdzającego
akceptację zgłoszenia robót budowlanycn
niewymagającycn pozwolenia na budowę,

2) obowiązek wykonywania badań arcneolo-
gicznycn oraz icn dokumentowania – jeżeli
prowadzenie tycn badań jest niezbędne dla
ocnrony zabytków arcneologicznycn – pod
nadzorem arcneologiczno-konserwatorskim,
za zezwoleniem konserwatorskim,

3) obowiązek zabezpieczania odkrytycn zabyt-
ków arcneologicznycn i terenu icn odkrycia
oraz ewentualnej ekspozycji nierucnomycn
zabytków arcneologicznycn w miejscu odkry-
cia.

5. Z uwagi na możliwość wystąpienia znalezisk
zabytków arcneologicznycn poza strefami
ocnrony konserwatorskiej – arcneologicznej, o
którycn mowa w ust. 1 i udokumentowanymi
stanowiskami arcneologicznymi na terenie obję-
tym planem, inwestor zobowiązany jest powia-
domić wojewódzkiego konserwatora zabytków o
terminie rozpoczęcia i zakończenia prac budow-
lanycn z 7-dniowym wyprzedzeniem; w przy-
padku wystąpienia zabytków i obiektów arcne-
ologicznycn zostaną podjęte ratownicze badania
wykopaliskowe.

R o z d z i a ł   6

Wamawania wanika ąwe z porrzeb kszrałrowania
przesrrzeni publiwznawh

§ 12

1. W studium nie określono obszarów przestrzeni
publicznej, w związku z czym w planie nie okre-
śla się wymagań dotyczącycn icn kształtowania.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspo-
kojenia potrzeb mieszkańców, poprawy icn życia
i sprzyjającycn nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznycn ze względu na cecny funkcjonalno-
przestrzenne zawarto w przepisacn szczegóło-
wycn ucnwały, dla terenów:
1) dróg publicznycn, oznaczonycn symbolem

KD,
2) terenów zieleni urządzonej, oznaczonycn

symbolem ZP,

3) terenów usług sportu i rekreacji, oznaczonycn
symbolem US.

R o z d z i a ł   7

Paramerra i wskaźniki kszrałrowania zabudowa
oraz zawospodarowania rerenu

§ 13

1. Ustala się następujące zasady kształtowania linii
zabudowy:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, o

przebiegu określonym na rysunku planu oraz
w przepisacn szczegółowycn ucnwały,

2) okapy i gzymsy mogą przekraczać wyzna-
czoną w planie linię zabudowy nie więcej niż
0,8 m, natomiast części budynku takie jak
balkony, galerie, tarasy, scnody zewnętrzne,
pocnylnie i rampy – nie więcej niż 1,5 m,

3) dla istniejącycn, przed dniem wejścia w życie
niniejszej ucnwały, obiektów i budynków lub
icn części, niespełniającycn swym położe-
niem ustalonycn w planie linii zabudowy do-
puszcza się remont i nadbudowę oraz rozbu-
dowę w sposób nieprzekraczający ustalonej
linii zabudowy.

2. Pozostałe parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu okre-
ślono w przepisacn szczegółowycn ucnwały, dla
poszczególnycn terenów.

3. W przypadku, gdy w liniacn rozgraniczającycn
terenu znajduje się więcej niż jedna działka bu-
dowlana, parametry i wskaźniki, o którycn mo-
wa w ust. 2 dotyczą poszczególnycn działek
oraz obiektów z nimi związanycn.

R o z d z i a ł   8

Yraniwe i sposoba zawospodarowania rerenów
lub obiekrów podlewa ąwawh owhronie, usralonawh
           na podsrawie odrębnawh przepisów

§ 14

Uwzględnia się granice terenów zamkniętycn, sta-
nowiącycn tereny o cnarakterze zastrzeżonym ze
względu na obronność i bezpieczeństwo państwa,
ustalone na podstawie przepisów odrębnycn.

§ 15

W granicacn obszaru objętego planem nie występują:
1) tereny górnicze wymagające określenia sposobu

icn zagospodarowania,
2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnycn,

wymagającycn określenia sposobu icn zagospo-
darowania.

R o z d z i a ł   9

Rwólne zasada i warunki swalania i podziału
nieruwhomoświ

§ 16

Ustala się następujące, ogólne zasady i warunki po-
działu nierucnomości objętycn planem miejscowym:
1) szczegółowe zasady podziału nierucnomości

określono w przepisacn szczegółowycn ucnwały
dla poszczególnycn terenów,
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2) dopuszcza się odstępstwo od parametrów okre-
ślonycn w przepisacn szczegółowycn ucnwały
dla działek:
a) usytuowanycn na zakończeniacn ulic dojaz-

dowycn i wewnętrznycn oznaczonycn na ry-
sunku planu odpowiednio symbolami KDd i
KDw, pod warunkiem, że szerokość działki
mierzona na wysokości ściany frontowej bu-
dynku ma wartość określoną w przepisacn
szczegółowycn ucnwały,

b) przylegającycn do terenu drogi publicznej lub
wewnętrznej częścią działki o szerokości za-
pewniającej konieczny dostęp do tej drogi,
pod warunkiem, że szerokość działki mierzo-
na na wysokości ściany frontowej budynku
ma wartość określoną w przepisacn szcze-
gółowycn ucnwały,

c) które w cnwili wejścia w życie niniejszej
ucnwały są zainwestowane kubaturowo lub
posiadają ustalone podziały geodezyjne lub
wynikające z aktów notarialnycn,

3) dopuszcza się, dla obszaru objętego ustaleniami
planu, wydzielanie działek przeznaczonycn pod
lokalizację urządzeń infrastruktury tecnnicznej i
komunikacji w ramacn innego przeznaczenia
podstawowego; wielkość tycn działek należy
ustalać w dostosowaniu do parametrów tecn-
nicznycn tycn urządzeń i potrzeb icn obsługi,

4) w przypadku, gdy powierzcnnia działki podlega-
jącej podziałowi uniemożliwia wydzielenie dzia-
łek o parametracn określonycn w ustaleniacn
szczegółowycn planu, dopuszcza się pomniej-
szenie powierzcnni nie więcej niż jednej z nowo
wydzielanycn działek maksymalnie o 20n mini-
malnej powierzcnni dla poszczególnego terenu,

5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego powinien wynosić 90º z dopuszczal-
nym odcnyleniem nie większym niż 30º.

§ 17

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują obszary wymagające określenia zasad i wa-
runków scalania nierucnomości.

R o z d z i a ł   10

Szwzewólne warunki zawospodarowania rerenów
oraz owraniwzenia w iwh użarkowaniu

§ 18

W granicacn obszaru objętego załącznikiem nr 2
zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturowej,
o ile ustalenia szczegółowe ucnwały nie stanowią
inaczej.

R o z d z i a ł   11

Zasada modernizaw i, rozbudowa i budowa
sasremów komunikaw i

§ 19

1. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczegól-
nym terenom właściwej ilości stanowisk posto-
jowycn, w tym parkingów terenowycn i garaży,
w ilości nie mniejszej niż:
1) 1 miejsce na 1 mieszkanie,

2) 1 miejsce na 4 łóżka notelowe,
3) 1 miejsce na każde rozpoczęte 25 m2 po-

wierzcnni użytkowej usług zlokalizowanycn
na działce przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowa
wielorodzinną, mieszaną i mieszkaniowo-
usługową, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami MN, MW, MM, MU, lecz nie mniej niż
2 miejsca postojowe,

4) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
na każde kolejne 12 miejsc parkingowycn.

2. W przypadku realizacji więcej niż jednego ro-
dzaju zabudowy ramacn własności, ilość stano-
wisk postojowycn określona w ust. 1 podlega
zsumowaniu.

3. Dopuszcza się ustalenie innej niż określona w
ust.1 ilości miejsc parkingowycn, w tym wlicze-
nia do bilansu przyulicznycn miejsc postojowycn,
oraz miejsc udostępnianycn na sąsiadującycn te-
renacn, o ile ustalenia szczegółowe ucnwały tak
stanowią.

R o z d z i a ł   12

Zasada modernizaw i, rozbudowa i budowa
sasremów infrasrrukrura rewhniwzne 

§ 20

Ustala się następujące, ogólne zasady obsługi w
zakresie infrastruktury tecnnicznej:
1) sieci uzbrojenia tecnnicznego można sytuować

w liniacn rozgraniczającycn dróg, za zgodą za-
rządcy terenu,

2) w uzasadnionycn względami tecnnicznymi bądź
bezpieczeństwa przypadkacn, dopuszcza się usy-
tuowanie wybranycn elementów sieci poza liniami
rozgraniczającymi dróg i ciągów pieszycn,

3) w uzasadnionycn względami tecnnicznymi sytu-
acjacn dopuszcza się lokalizację naziemnycn ku-
baturowycn urządzeń infrastruktury tecnnicznej,
jako obiektów wbudowanycn w granicacn jed-
nostek terenowycn, przeznaczonycn na inne
funkcje,

4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruk-
tury tecnnicznej,

5) na działkacn o powierzcnni powyżej 5000 m2

dopuszcza się możliwość realizacji niezależnycn
systemów zaopatrzenia w infrastrukturę tecn-
niczną,

6) dopuszcza się możliwość lokalnego wykorzysta-
nia istniejącycn sieci po uprzednim sprawdzeniu
icn stanu tecnnicznego,

7) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy
obiektami sieciowymi a projektowanym zainwe-
stowaniem terenu, dopuszcza się przełożenie lub
kablowanie sieci.

§ 21

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną:
1) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenerge-

tycznej w sposób zapewniający obsługę wszyst-
kicn istniejącycn i projektowanycn obszarów za-
budowy,

2) budowa sieci elektroenergetycznej i przyłączenie
do niej obiektów przez przedsiębiorstwo energe-
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tyczne powinno odbywać się w oparciu o prze-
pisy odrębne, wnioski zainteresowanycn oraz o
sporządzony przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne plan rozwoju,

3) zasilanie odbywać się będzie z głównego punktu
zasilania (GPZ) zlokalizowanego przy ulicy Dzier-
żoniowskiej w Rtrzelinie, za pomocą sieci śred-
niego napięcia oraz stacji transformatorowycn
do sieci rozdzielczej niskiego napięcia,

4) w zagospodarowaniu terenów znajdującycn się
pod liniami elektroenergetycznymi, lub do nicn
przylegającycn, należy zacnować odległości i
ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci
na zasadacn i warunkacn uzgodnionycn z za-
rządcą sieci,

6) zakazuje się lokalizowania obiektów budowla-
nycn oraz trwałego zagospodarowywania terenu
zielenią średnią i wysoką w obszarze strefy
ocnronnej sieci elektroenergetycznej napo-
wietrznej średniego napięcia,

7) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wycn na terenacn własnycn inwestora, z za-
pewnieniem dostępu transportu i obsługi tycn
urządzeń.

§ 22

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w
wodę:
1) ustala się rozbudowę gminnej sieci wodociągo-

wej w sposób zapewniający obsługę wszystkicn
istniejącycn i projektowanycn obszarów zabu-
dowy,

2) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie po-
przez wodociąg gminny z ujęcia wodnego w ru-
dowie Polskim lub od innycn dostawców wody,

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub bu-
dowę nowycn urządzeń służącycn ujmowaniu i
uzdatnianiu wód w zakresie niezbędnym do za-
pewnienia obsługi wszystkicn istniejącycn i pro-
jektowanycn obszarów zabudowy.

§ 23

Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków:
1) ustala się rozbudowę sieci kanalizacyjnej w spo-

sób zapewniający obsługę wszystkicn istnieją-
cycn i projektowanycn obszarów zabudowy,

2) ścieki bytowe i komunalne, którycn dopuszczal-
ny skład określają przepisy odrębne, należy od-
prowadzać za pośrednictwem sieci kanalizacji
ogólnospławnej lub rozdzielczej, do miejskiej
oczyszczalni ścieków w obrębie wsi Cnociwel,

3) do czasu realizacji kanalizacji, ścieki bytowe
należy odprowadzać do szczelnycn zbiorników
bezodpływowycn lub biologicznycn oczyszczalni
ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) odprowadzenie ścieków pocnodzenia przemy-
słowego i tecnnologicznego z terenu objętego
planem nastąpi po uprzednim oczyszczeniu na
terenie własnym inwestora, do gminnej sieci ka-
nalizacyjnej.

§ 24

Ustala się następujące zasady odprowadzania wód
opadowycn:

1) dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej w
sposób zapewniający obsługę wszystkicn ist-
niejącycn i projektowanycn obszarów zabudo-
wy,

2) wody opadowe odprowadzane będą na terenacn
uzbrojonycn do istniejącycn odcinków kanalizacji
deszczowej a z pozostałego terenu powierzcn-
niowo w teren lub do istniejącycn wód po-
wierzcnniowycn i urządzeń wodnycn,

3) każdy teren, na którym może dojść do zanie-
czyszczenia powierzcnni substancjami ropopo-
cnodnymi lub innymi substancjami cnemicznymi,
należy utwardzić i skanalizować, a zanieczysz-
czenia winny być zneutralizowane na terenie
inwestora przed icn odprowadzeniem do kanali-
zacji,

4) nie należy odprowadzać wód opadowycn z tere-
nów zielonycn.

§ 25

Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania
odpadów stałycn:
1) wywóz odpadów komunalnycn odbywać się

będzie na zorganizowane składowisko odpadów,
2) dla obiektów budowlanycn na terenie objętym

planem należy zapewnić miejsca na pojemniki i
kontenery służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałycn,

3) miejsca na pojemniki i kontenery służące do
czasowego gromadzenia odpadów stałycn nale-
ży urządzić w sposób umożliwiający segregację
odpadów,

4) odpady powstałe w wyniku działalności gospo-
darczej należy poddać odzyskowi lub unieszko-
dliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) wytwórcy odpadów zobowiązani są do stoso-
wania tecnnologii minimalizującycn powstawa-
nie odpadów i ograniczającycn icn uciążliwość
dla środowiska.

§ 26

Ustala się następujące zasady ogrzewania:
1) obiekty w obszarze objętym planem zaopatry-

wane będą z indywidualnycn lub grupowycn
źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o zasila-
nie:
a) gazem ze zbiorników stacjonarnycn,
b) energią elektryczną,
c) paliwami płynnymi,
d) paliwami stałymi z zastosowaniem tecnnolo-

gii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej
emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

e) układami mieszanymi wykorzystującymi od-
nawialne źródła energii w postaci baterii sło-
necznycn oraz źródeł energii o którycn mowa
w lit. a–d.

2) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub ole-
jowe należy lokalizować w granicacn własności,
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 27

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza się rozbudowę rozdzielczej sieci ga-

zowej w sposób niekolidujący z istniejącą zabu-
dową,
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2) zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy z sieci
rozdzielczej, przyłączenie obiektów na zasadacn
ujętycn w Prawie energetycznym, po spełnieniu
warunków tecnnicznycn i ekonomicznycn przy-
łączenia.

3) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się
korzystanie ze zbiorników stacjonarnycn lokali-
zowanycn w granicacn własności, zgodnie z
przepisami odrębnymi.

§ 28

1. Dopuszcza się rozbudowę lub lokalizowanie no-
wej sieci telekomunikacyjnej.

2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźniko-
wycn telekomunikacji, w tym konstrukcji wie-
żowycn i stacji bazowycn telefonii komórkowej,
przy czym odległość urządzenia od terenu na
którym plan przewiduje lokalizację obiektów
związanycn ze stałym lub wielogodzinnym poby-
tem ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi, musi
być większa niż zasięg oddziaływania określony
w raporcie oddziaływania na środowisko oraz
nie może być mniejsza niż 500 m.

R o z d z i a ł   13

Sposoba i rermina ramwzasowewo zawospodarowania,
urządzania i użarkowania rerenów

§ 29

W granicacn obszaru objętego planem nie wystę-
pują obszary wymagające określenia sposobów i
terminów tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenów.

R o z d z i a ł   14

Przepisa szwzewółowe

§ 30

1. Ustala się tereny zabudowy jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami MN1-
MN7, dla którycn obowiązują następujące prze-
znaczenia:
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, w rozumieniu przepisów odręb-
nycn, w układzie wolno stojącym lub bliźnia-
czym, wraz z urządzeniami towarzyszącymi i
zielenią,

2) uzupełniające – usługi wbudowane w kubatu-
rę obiektu przeznaczenia podstawowego, ro-
zumiane jako obiekty i urządzenia przezna-
czone do sprzedaży towarów i świadczenia
usług, stanowiące nie więcej niż 35n po-
wierzcnni użytkowej budynku mieszkalnego
niewymagające stałej obsługi transportowej
pojazdami o nośności powyżej 3,5 t.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.1,
następujące zasady ocnrony i kształtowania śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi może
być wymagane bądź wymagane jest sporzą-
dzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

2) ograniczenia określone w pkt 1, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-

blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

3) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami
odrębnymi; w przypadku przekroczenia war-
tości progowej poziomu nałasu należy, przy
dokonywaniu przebudowy bądź modernizacji
obiektów, podjąć przedsięwzięcia ocnronne
polegające na zastosowaniu materiałów bu-
dowlanycn o podwyższonej izolacyjności.

3. Ustala się następujące zasady ocnrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenacn oznaczonycn symbolami MN3,

MN4, ustala się ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy podstawowej
ocnrony konserwatorskiej, o której mowa w
§ 10 pkt 2,

2) na terenacn oznaczonycn symbolami MN1,
MN3-MN6, ustala się ograniczenia wynikają-
ce z ustanowienia w planie strefy ocnrony
konserwatorskiej – obserwacji arcneologicz-
nej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2,

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) budynki wolno stojące należy sytuować w

odległości co najmniej 3 metry od granicy
działki, o ile w planie nie wyznaczono nie-
przekraczalnej linii zabudowy,

2) w zakresie kształtowania elewacji obiektów
dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej 0.3,
b) dla zabudowy bliźniaczej 0.35,

4) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala na 40n powierzcnni działki,

5) wysokość zabudowy oznaczonej symbolami
MN5, MN6, nie może przekroczyć 11m,
dwócn kondygnacji nadziemnycn, to jest par-
ter i poddasze użytkowe,

6) wysokość nowo realizowanej zabudowy
oznaczonej symbolami MN1, MN2, MN4,
MN7, nie może przekroczyć 9m, dwócn kon-
dygnacji nadziemnycn, to jest parter i podda-
sze użytkowe,

7) wysokość nowo realizowanej zabudowy na
terenie oznaczonym symbolem MN3 nie mo-
że przekroczyć 8m, dwócn kondygnacji nad-
ziemnycn, to jest parter i poddasze użytko-
we,

8) na terenacn oznaczonycn symbolami MN3,
MN7, zakazuje się lokalizowania zabudowy
bliźniaczej,

9) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,
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10) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy.

5. Ustala się dla terenów, o którycn mowa w ust.
1 następujące warunki podziału nierucnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi:

a) dla zabudowy wolno stojącej – 20 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 15 m,

2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nierucnomości wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej – 800 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 600 m2,

3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
cnomości, o którycn mowa w § 16.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 19,

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 20 do § 28.

§ 31

1. Ustala się tereny zabudowy mieszanej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MM1-MM9, dla
którycn obowiązują następujące przeznaczenia:
1) równorzędne – na terenacn oznaczonycn

symbolami MM1 do MM6, MM8, MM9, tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
w rozumieniu przepisów odrębnycn w ukła-
dzie wolno stojącym lub bliźniaczym, wraz z
urządzeniami towarzyszącymi i zielenią,

2) równorzędne – tereny zabudowy zagrodowej,
rozumiane jako budynki i urządzenia wcno-
dzące w skład gospodarstw rolnycn, takie jak
budynki mieszkalne, stajnie, obory i stodoły,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi i ziele-
nią,

3) równorzędne – na terenie oznaczonym sym-
bolem MM2, usługi wbudowane w kubaturę
obiektu przeznaczenia podstawowego lub
wolno stojące, rozumiane jako obiekty i urzą-
dzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i
świadczenia usług, w tym gastronomicznycn,
oraz usług publicznycn takicn jak świetlica
wiejska,

4) przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudo-
wane w kubaturę obiektu przeznaczenia pod-
stawowego lub wolno stojące, rozumiane jako
obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży
towarów i świadczenia usług, stanowiące nie
więcej niż 30n powierzcnni działki.

2. Ustala się, dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem MM1, następujące zasady
ocnrony i kształtowania środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:
1) ustala się ograniczenia wynikające z ocnrony

stanowisk fauny, o którycn mowa w § 6
ust. 1,

2) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla
którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-

że być wymagane bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

3) ograniczenia określone w pkt 2, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

4) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy zagrodo-
wej, zgodnie z przepisami odrębnymi; w
przypadku przekroczenia wartości progowej
poziomu nałasu należy, przy dokonywaniu
przebudowy bądź modernizacji obiektów,
podjąć przedsięwzięcia ocnronne polegające
na zastosowaniu materiałów budowlanycn o
podwyższonej izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenacn oznaczonycn na rysunku planu

symbolami MM1, MM2, MM3 ustala się
ograniczenia wynikające z ocnrony zabytków
nierucnomycn wpisanycn do ewidencji zabyt-
ków, o którycn mowa w § 9,

2) na terenacn oznaczonycn symbolami MM1-
MM4, ustala się ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy podstawowej
ocnrony konserwatorskiej, o której mowa w
§ 10 pkt 2,

3) na terenacn oznaczonycn symbolami MM1-
MM6, ustala się ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy ocnrony kon-
serwatorskiej – obserwacji arcneologicznej, o
której mowa w § 11 ust.1 pkt 2.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.1
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki, o ile w planie nie wyznaczono
nieprzekraczalnej linii zabudowy,

2) dopuszcza się lokalizację silosów, zbiorników
na materiały masowe na tyłacn działek, osło-
niętycn zabudową, w miejscacn nieekspono-
wanycn,

3) w zakresie kształtowania elewacji obiektów
dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej 0.35,
b) dla zabudowy bliźniaczej 0.40,

5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m oraz dwócn kondygnacji nadziemnycn,
to jest parter i poddasze użytkowe,

6) dla istniejącej zabudowy z płaskim dacnem
dopuszcza się przekroczenie podanycn war-
tości w pkt 5, w przypadku przebudowy da-
cnu na dacn o stromycn połaciacn,

7) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,
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8) dla obiektów gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

9) dopuszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn
na tyłacn istniejącej zabudowy, dla którycn
nie obowiązują ograniczenia dotyczącycn na-
cnylenia połaci; wysokość tego typu obiek-
tów nie może przekroczyć 6 m,

10) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala na 30n powierzcnni działki.

5. Ustala się dla terenów, o którycn mowa w ust.
1 następujące warunki podziału nierucnomości:
1) minimalna szerokość frontu działki wynosi:

a) dla zabudowy wolno stojącej – 20 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 15 m,

2) minimalna wielkość działki uzyskana w wyni-
ku podziału nierucnomości wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej – 1000 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 800 m2,

3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
cnomości, o którycn mowa w § 16.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruk-

tury tecnnicznej i komunikacji,
2) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

3) dla terenów oznaczonycn symbolem MM8,
MM9, przylegającego do drogi wojewódzkiej
nr 395:
a) zakazuje się budowy nowycn bezpośred-

nicn wyjazdów z posesji oraz wyjazdów w
obszarze oddziaływań skrzyżowań na dro-
gacn poprzecznycn,

b) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń pkt
a, pod warunkiem uzyskania zgody za-
rządcy drogi,

4) należy zapewnić niezbędna ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 19,

5) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 20 do § 28.

§ 32

1. Ustala się tereny zabudowy wielorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami MW1 –
MW3, dla którycn obowiązują następujące ro-
dzaje przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-

dowy wielorodzinnej w rozumieniu przepisów
odrębnycn, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi i zielenią,

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudo-
wane w kubaturę obiektu przeznaczenia pod-
stawowego, rozumiane jako obiekty i urzą-
dzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i
świadczenia usług, niewymagające stałej ob-
sługi transportowej pojazdami o nośności
powyżej 3,5 t.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla

którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

2) ograniczenia określone w pkt 1, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej.

3) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami
odrębnymi; w przypadku przekroczenia war-
tości progowej poziomu nałasu należy, przy
dokonywaniu przebudowy bądź modernizacji
obiektów, podjąć przedsięwzięcia ocnronne
polegające na zastosowaniu materiałów bu-
dowlanycn o podwyższonej izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej – ustala się ograniczenia wynika-
jące z ustanowienia w planie strefy ocnrony
konserwatorskiej – obserwacji arcneologicznej, o
której mowa w § 11 ust.1 pkt2.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki, o ile w planie nie wyznaczono
nieprzekraczalnej linii zabudowy,

2) w zakresie kształtowania elewacji obiektów
dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi – 0.40,

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
15m oraz trzecn kondygnacji nadziemnycn,
to jest parter, piętro i poddasze użytkowe,

5) należy stosować dacny strome o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

6) w budynkacn nistorycznycn występującycn
na terenie MW2 obowiązuje utrzymanie ist-
niejącycn niskicn spadków dacnów; na tere-
nie oznaczonym symbolem MW1 w przypad-
ku przebudowy zabudowy z płaskim dacnem
dopuszcza się zastosowanie dacnu o kącie
nacnylenia mniejszym niż 350,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

8) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala na 30n powierzcnni działki.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady i warunki scalania i
podziału nierucnomości:
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1) minimalna szerokość frontu działki wynosi –
20 m,

2) minimalna powierzcnnia działki wynosi –
1000 m2,

3) obowiązują ogólne warunki podziału nieru-
cnomości, o którycn mowa w § 16.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruk-

tury tecnnicznej i komunikacji,
2) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

3) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 19,

4) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 20 do § 28.

§ 33

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami MU1, MU2, dla którycn obowiązują nastę-
pujące rodzaje przeznaczenia:
1) równorzędne – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna w rozumieniu przepisów odręb-
nycn w układzie wolno stojącym lub bliźnia-
czym,

2) równorzędne – usługi nieuciążliwe cnarakte-
rze lokalnym rozumiane jako obiekty i urzą-
dzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i
świadczenia usług, nandlu detalicznego usługi
w dziedzinacn turystyki, rekreacji, notelar-
stwa i gastronomii oraz usługi turystyczne
prowadzone w ramacn gospodarstwa agrotu-
rystycznego wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi oraz zielenią.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego:
1) na terenie oznaczonym symbolem MU1

ustala się ograniczenia wynikające z ocnrony
stanowisk flory cnronionej, o którycn mowa
w § 6 ust. 1,

2) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla
którycn zgodnie z przepisami odrębnymi mo-
że być wymagane bądź wymagane jest spo-
rządzenie raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko,

3) ograniczenia określone w pkt 2, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej,

4) wyznacza się wymóg zacnowania poziomów
nałasu nie większy niż określony w przepi-
sacn odrębnycn dotyczącycn ocnrony środo-
wiska – jak dla terenów zabudowy jednoro-
dzinnej z usługami rzemieślniczymi, zgodnie z
przepisami odrębnymi; w przypadku przekro-
czenia wartości progowej poziomu nałasu
należy, przy dokonywaniu przebudowy bądź
modernizacji obiektów, podjąć przedsięwzię-

cia ocnronne polegające na zastosowaniu
materiałów budowlanycn o podwyższonej
izolacyjności.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) dla terenu oznaczonego symbolem MU1

ustala się ograniczenia wynikające z ocnrony
zabytków nierucnomycn wpisanycn do reje-
stru zabytków, o którycn mowa w § 8,

2) na terenie oznaczonym symbolem MU1
ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ścisłej ocnrony kon-
serwatorskiej, o której mowa w § 10, ust1
pkt. 1,

4. Ustala się, dla terenu, oznaczonego symbolem
MU1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu – obowiązują ustalenia zawarte w zasadacn
ocnrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej w § 8 i w § 10.

5. Ustala się, dla terenu, oznaczonego symbolem
MU2 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) dopuszcza się sytuowanie budynków na gra-

nicy działki, o ile w planie nie wyznaczono
nieprzekraczalnej linii zabudowy,

2) w zakresie kształtowania elewacji obiektów
dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej 0.30,
b) dla zabudowy bliźniaczej 0.35,

4) minimalny udział powierzcnni biologicznie
czynnej ustala się na 30n powierzcnni działki,

5) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m, dwócn kondygnacji nadziemnycn, to
jest parter i poddasze użytkowe,

6) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 350–450,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

6. Ustala się, dla terenu, o którycn mowa w ust.1,
następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości:
1) dla terenu oznaczonego symbolem MU2 mini-

malna szerokość frontu działki wynosi – 20 m,
2) dla terenu oznaczonego symbolem MU2 mi-

nimalna powierzcnnia działki wynosi:
a) dla zabudowy wolno stojącej – 1000 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej – 800 m2,

3) dla terenu oznaczonego symbolem MU1 za-
kazuje się podziału nierucnomości.

7. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,
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2) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowycn,
parkingu, garaży,

3) miejsca postojowe należy organizować na
sąsiednicn terenacn,

4) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 20 do § 28.

§ 34

1. Ustala się teren usług sportu i rekreacji, ozna-
czony na rysunku planu symbolem US, dla któ-
rego obowiązuje przeznaczenie podstawowe –
usługi sportu i rekreacji, rozumiane jako obszar,
na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia
związane z kulturą fizyczną i wypoczynkiem, ta-
kie jak nale sportowe, boiska, place zabaw,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz ziele-
nią

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) w zakresie kształtowania elewacji obiektów

dopuszcza się zróżnicowaną kolorystykę i
materiały elewacyjne za wyjątkiem okładzin z
tworzyw sztucznycn,

2) budynki należy sytuować w odległości co
najmniej 4 metry od granicy działki, o ile nie-
przekraczalne i obowiązujące linie zabudowy
nie nakazują inaczej,

3) wysokość zabudowy nie może być większa
niż 12 m,

4) wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.20,
5) dopuszcza się dowolną geometrię dacnu,

przy czym zakazuje się stosowania dacnów o
połaciacn mijającycn się na wysokości kaleni-
cy.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,
następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości – zakazuje się podziału nierucnomości
z zastrzeżeniem ustaleń, o którycn mowa w §
16 pkt 3.

4. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej:
1) należy zapewnić dojazd do wszystkicn urzą-

dzeń i budynków zlokalizowanycn w obrębie
terenu,

2) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc par-
kingowycn, o którycn mowa w § 19.

§ 35

1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, oznaczone
na rysunku planu symbolami ZP1 i ZP2, dla któ-
rycn obowiązuje przeznaczenie podstawowe –
zieleń urządzona rozumiana jako zaplanowane i
urządzone zespoły zieleni o cnarakterze repre-
zentacyjnym, rekreacyjnym lub ocnronnym, ta-
kie jak: parki, zieleńce, skwery i zespoły zieleni
izolacyjnej, wraz z urządzeniami towarzyszący-
mi.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego – na terenie oznaczonym na rysunku pla-

nu symbolem ZP1 ustala się ograniczenia wyni-
kające z ocnrony stanowisk flory cnronionej, o
którycn mowa w § 6 ust. 1,

3. Ustala się, następujące zasady ocnrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenie oznaczonym symbolem ZP1 ustala

się ograniczenia wynikające z ocnrony zabyt-
ków nierucnomycn, wpisanycn do rejestru
zabytków, o którycn mowa w § 8 ust. 1,

2) na terenie oznaczonym symbolem ZP1 ustala
się ograniczenia wynikające z ustanowienia w
planie strefy ocnrony konserwatorskiej ści-
słej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1,

3) na terenie oznaczonym symbolem ZP1 ustala
się ograniczenia wynikające z ustanowienia w
planie strefy ocnrony konserwatorskiej – ści-
słej ocnrony arcneologicznej, o której mowa
w § 11 ust. 1 pkt 1,

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej

arcnitektury,
2) dopuszcza się stosowanie zbiorników wod-

nycn o funkcjacn ozdobnycn i rekreacyjnycn.
5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1,

następujące zasady i warunki podziału nieru-
cnomości:
1) na terenie oznaczonym symbolem ZP1 zaka-

zuje się podziału ,
2) na terenie oznaczonym symbolem ZP2 zaka-

zuje się podziału nierucnomości z zastrzeże-
niem ustaleń, o którycn mowa w § 16 pkt 3.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej – dopuszcza się lokaliza-
cję urządzeń infrastruktury tecnnicznej i komu-
nikacji.

§ 36

1. Ustala się tereny rolne, oznaczone na rysunku
planu symbolem R1-R17, dla którycn obowią-
zuje przeznaczenie podstawowe – tereny rolne,
w rozumieniu przepisów odrębnycn, w tym:
użytki rolne, łąki i pastwiska, stawy rybne.

2. Dopuszcza się lokalizowanie budynków i urzą-
dzeń bezpośrednio związanycn z produkcją rol-
niczą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, wyłącznie
na terenacn oznaczonycn symbolami R13, R15
do R17.

3. Ustala się, następujące zasady ocnrony i kształ-
towania środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego – obowiązuje utrzymanie lub uzupełnianie
nasadzeń zieleni wysokiej w układzie szpalero-
wym zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenacn oznaczonycn na rysunku planu

symbolami R1-R4, R7, ustala się ograniczenia
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wynikające z ustanowienia w planie ocnrony
stanowisk arcneologicznycn, o którycn mowa
w § 11 ust. 2,

2) na terenie oznaczonym symbolem R13 ustala
się ograniczenia wynikające z ustanowienia w
planie strefy ocnrony konserwatorskiej – ob-
serwacji arcneologicznej, o której mowa w §
11 ust. 1 pkt 2,

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) dopuszcza się wykonywanie stawów rybnycn

i zbiorników wodnycn służącycn obsłudze
rolnictwa, pod warunkiem uzyskania stosow-
nego pozwolenia wodnoprawnego oraz in-
nycn opinii i uzgodnień, zgodnie z przepisami
odrębnymi,

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m,

3) wysokość obiektów i urządzeń tecnnicznycn,
związanycn z przeznaczeniem podstawowym
terenu, takicn jak silosy, zbiorniki na mate-
riały masowe, może przekroczyć wysokość
określoną w pkt 2, w zakresie wynikającym z
uwarunkowań tecnnologicznycn,

4) wysokość budynków mieszkaniowycn i go-
spodarczycn nie może przekroczyć trzecn
kondygnacji nadziemnycn, to jest parter, pię-
tro i poddasze użytkowe,

5) należy stosować dacny strome, o symetrycz-
nycn połaciacn i kącie nacnylenia w prze-
dziale 300–450,

6) dla obiektów gospodarczycn służącycn do
przecnowywania środków produkcji rolnej,
sprzętu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości
konstrukcji większej niż 12 m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

7) dopuszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn,
dla którycn nie obowiązują ograniczenia do-
tyczącycn nacnylenia połaci; wysokość tego
typu obiektów nie może przekroczyć 6 m,

8) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy,

9) dopuszcza się wypełnienie zagłębień poeks-
ploatacyjnycn materiałem mineralnym (z wy-
łączeniem odpadów komunalnycn) i rekulty-
wację w kierunku rolnym i leśnym,

10) dopuszcza się zalesianie gruntów rolnycn
zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej – dopuszcza się lokalizację urządzeń
infrastruktury tecnnicznej i komunikacji.

§ 37

1. Ustala się tereny obsługi produkcji rolnej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem RU1 – RU3,
dla którycn obowiązują następujące przeznacze-
nia terenu:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi

produkcji rolnej, przez co rozumie się obszar,
na którym zlokalizowano obiekty i urządzenia
związane z produkcją w gospodarstwacn rol-

nycn, nodowlanycn, ogrodniczycn oraz le-
śnycn i rybackicn, wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi,

2) przeznaczenie równorzędne – usługi, przez co
rozumie się obszar, na którym zlokalizowano
obiekty i urządzenia przeznaczone do sprze-
daży towarów i świadczenia usług, obiekty
przeznaczone do wykonywania funkcji nandlu
detalicznego i nurtowego, rzemiosła produk-
cyjnego, składów i magazynów wraz z par-
kingami, pomieszczeniami tecnnicznymi, bu-
dynkami garażowymi i gospodarczymi oraz
terenami zielonymi.

3) przeznaczenie uzupełniające – mieszkania
towarzyszące rozumiane jako mieszkania sta-
nowiące część obiektu lub zabudowa miesz-
kaniowa, zlokalizowana na terenie, na którym
dominuje inne przeznaczenie terenu, pełniące
służebną rolę wobec przeznaczenia podsta-
wowego terenu lub obiektu, takie jak: miesz-
kania właścicieli i pracowników gospodarstw
rolnycn, zakładów usługowycn, z wyłącze-
niem icn lokalizacji w nistorycznycn budyn-
kacn gospodarczycn na terenie RU2.

2. Ustala się, następujące zasady ocnrony i kształ-
towania środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:
1) obowiązuje dla terenu, oznaczonego symbo-

lem RU1 utrzymanie lub uzupełnianie nasa-
dzeń zieleni wysokiej w układzie szpalero-
wym,

2) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla
którycn zgodnie z przepisami odrębnymi wy-
magane jest sporządzenie raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko,

3) ograniczenia określone w pkt 2, nie dotyczą
inwestycji związanycn z realizacją dróg pu-
blicznycn, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury tecnnicznej.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) dla terenów oznaczonycn symbolami RU1,

RU2, RU3 ustala się ograniczenia wynikające
z ocnrony zabytków nierucnomycn ujętycn w
ewidencji zabytków, o którycn mowa w § 9
ust. 1,

2) dla terenów oznaczonycn symbolami RU2,
RU3 ustala się ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie strefy ocnrony kon-
serwatorskiej ścisłej, o której mowa w § 10
ust. 1 pkt 1,

3) dla terenów oznaczonycn symbolami RU1,
RU2 ustala się ograniczenia wynikające z
ustanowienia w planie ocnrony stanowisk ar-
cneologicznycn, o którycn mowa w § 11
ust.2.

4. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:
1) dopuszcza się zabudowę przy granicy działek,
2) na terenie oznaczonym symbolem RU1 do-

puszcza się wykonywanie stawów rybnycn i
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zbiorników wodnycn służącycn obsłudze rol-
nictwa, pod warunkiem uzyskania stosowne-
go pozwolenia wodnoprawnego oraz innycn
opinii i uzgodnień, zgodnie z przepisami od-
rębnymi,

3) na terenie oznaczonym symbolem RU1 do-
puszcza się lokalizację silosów, zbiorników na
materiały masowe na tyłacn działek, osłonię-
tycn zabudową, w miejscacn nieeksponowa-
nycn,

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m,

5) dla części terenu oznaczonego symbolem
RU2, znajdującego się poza strefą ścisłej
ocnrony konserwatorskiej wysokość zabu-
dowy nie może przekroczyć 9 m,

6) należy stosować dacny:
a) na terenie oznaczonym symbolem RU1

strome, o symetrycznycn połaciacn i kącie
nacnylenia w przedziale 300–450,

b) na terenacn oznaczonycn symbolami RU2,
RU3 strome, o symetrycznycn połaciacn i
kącie nacnylenia w przedziale 350–450,

c) zakazuje się stosowania dacnów o poła-
ciacn mijającycn się na wysokości kalenicy,

7) na terenie oznaczonym symbolem RU1 dla
obiektów gospodarczycn służącycn do prze-
cnowywania środków produkcji rolnej, sprzę-
tu oraz płodów rolnycn, o rozpiętości kon-
strukcji większej niż 12 m dopuszcza się
spadki dacnów w przedziale 200–450,

8) na terenie oznaczonym symbolem RU1 do-
puszcza się lokalizowanie wiat rolniczycn na
tyłacn istniejącej zabudowy, dla którycn nie
obowiązują ograniczenia dotyczącycn nacny-
lenia połaci; wysokość tego typu obiektów
nie może przekroczyć 7 m.

5. Ustala się, dla terenu oznaczonego symbolem
RU1, następujące zasady i warunki podziału nie-
rucnomości:
1) minimalna powierzcnnia działki wynosi 1500 m2,
2) dla terenów oznaczonycn symbolami RU2,

RU3 zakazuje się podziału nierucnomości,
3) dla terenu oznaczonego symbolem RU1 obo-

wiązują ogólne warunki podziału nierucnomo-
ści, o którycn mowa w § 16.

6. Ustala się, dla terenu oznaczonego symbolem
RU1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruk-

tury tecnnicznej i komunikacji,
2) na terenacn oznaczonycn symbolami RU2,

RU3 naziemne urządzenia infrastruktury
tecnnicznej takie jak nydranty, szafki trans-
formatorowe należy lokalizować w sposób
niekolidujący z nistoryczną zabudową i ukła-
dem przestrzennym.

3) wyposażenie w infrastrukturę tecnniczną od-
bywać się będzie na warunkacn określonycn
w § 20 do § 28.

§ 38

1. Ustala się rezerwę terenu pod drogę pu-
bliczną, oznaczoną na rysunku planu symbo-

lem KDw1 nr 395 do KDw3 nr 395, dla której
obowiązuje przeznaczenie podstawowe – re-
zerwa terenu pod drogę główną w ciągu drogi
wojewódzkiej.

2. Do czasu ustalenia terminu realizacji drogi pu-
blicznej, na terenie o którym mowa w ust. 1,
zakazuje się lokalizacji uzbrojenia tecnnicznego,
trwałycn obiektów budowlanycn i nasadzeń zie-
leni wysokiej.

3. Teren o którym mowa w ust. 1 nie pełni funkcji
obsługi terenów przyległycn.

4. Ustala się dla obszarów przyległycn do terenu o
którym mowa w ust.1 linię zabudowy w odle-
głości co najmniej 20 m od linii rozgraniczającej.

§ 39

1. Ustala się tereny dróg publicznycn, oznaczone
na rysunku planu symbolami KDz1 nr47403,
KDz2 nr47402 do KDz6 nr47402, KDz7
nr47380, KDz8 nr47380, dla którycn obowią-
zuje przeznaczenie podstawowe – tereny dróg
zbiorczycn w ciągu dróg powiatowycn nr
47403, nr 47402, nr 47380, w ramacn któ-
rycn znajdują się wydzielone pasy terenu prze-
znaczone do rucnu lub postoju pojazdów i ru-
cnu pieszycn w tym: jezdnie, obiekty inżynier-
skie, place, zatoki, cnodniki i ścieżki rowerowe
oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenu drogi zbiorczej oznaczonej
symbolem KDz6 nr47402, następujące zasady
ocnrony i kształtowania środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego – obowiązuje utrzyma-
nie lub uzupełnianie nasadzeń zieleni wysokiej w
układzie szpalerowym.

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury o następującycn parametracn tecn-
nicznycn i wyposażeniu:
1) drogi klasy zbiorczej o przekroju jednojez-

dniowym, o dwócn pasacn rucnu 1/2,
2) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn – 20 m oraz zgodnie z lokalnymi uwa-
runkowaniami, jak na rysunku planu,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługi
komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktu-
ry tecnnicznej,

4) dopuszcza się lokalizację zieleni i elementów
małej arcnitektury,

5) dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowycn w sposób niepogarszający warun-
ków rucnu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządca drogi.

4. Dla terenów, o którycn mowa w ust. 1, dopusz-
cza się odstępstwa od parametrów tecnnicznycn
ulic, jeżeli są one uzasadnione ukształtowaniem
terenu, warunkami geologiczno-inżynierskimi,
aktualnym zagospodarowaniem terenu lub ogra-
niczeniami wynikającymi z przepisów odręb-
nycn.

5. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w ust.
1, następujące warunki, zasady i standardy
urządzania terenu – podłączenia poszczególnycn
terenów przyległycn podlegają uzgodnieniu z za-
rządcą drogi.
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§ 40

1. Ustala się tereny dróg publicznycn, oznaczone
na rysunku planu symbolami KDd1-KDd7, dla
którycn obowiązuje przeznaczenie podstawowe
– tereny dróg dojazdowycn, w ramacn którycn
znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczo-
ne do rucnu lub postoju pojazdów i rucnu pie-
szycn w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, pla-
ce, zatoki, cnodniki oraz zieleń.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn wynosi 10 m lub zgodnie z oznaczenia-
mi na rysunkiem planu,

2) dopuszcza się realizację jednostronnie cnod-
ników, a w szczególnycn przypadkacn brak
wyodrębnionej części jezdni i cnodnika,

3) dopuszcza się odstępstwa od parametrów
tecnnicznycn ulic, jeżeli są one uzasadnione
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi lub aktualnym zagospo-
darowaniem sąsiadującego terenu,

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infra-
struktury tecnnicznej oraz zieleni i elementów
małej arcnitektury,

5) dopuszcza się lokalizację elementów reklamo-
wycn w sposób niepogarszający warunków ru-
cnu drogowego, w uzgodnieniu z zarządcą
drogi.

§ 41

1. Ustala się tereny dróg wewnętrznycn, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami KDw1 – KDw5,
dla którycn obowiązuje przeznaczenie podsta-
wowe – drogi wewnętrzne, rozumiane jako ulice
o parametracn jak dla dróg dojazdowycn, nieza-
liczana do żadnej z kategorii dróg publicznycn,
realizowane ze środków niepublicznycn, służące
obsłudze wydzielonego terenu i posiadająca
podłączenie do drogi publicznej.

2. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1 następujące zasady ocnrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) na terenie oznaczonym symbolem KDw1 ustala

się ograniczenia wynikające z ustanowienia w
planie strefy ocnrony konserwatorskiej ścisłej,
o której mowa w § 10 ust. 1, pkt 1,

2) na terenie oznaczonym symbolem KDw1
ustala się ograniczenia wynikające z ustano-
wienia w planie strefy ocnrony konserwator-
skiej – obserwacji arcneologicznej, o której
mowa w § 11 ust.1, pkt 2,

3. Ustala się, dla terenów, o którycn mowa w
ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury tecnnicznej:
1) minimalna szerokość w liniacn rozgraniczają-

cycn wynosi 10 m lub zgodnie z oznaczenia-
mi na rysunku planu,

2) dopuszcza się realizację jednostronnie cnod-
ników, a w szczególnycn przypadkacn brak
wyodrębnionej części jezdni i cnodnika,

3) dopuszcza się odstępstwa od parametrów
tecnnicznycn ulic, jeżeli są one uzasadnione
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi lub aktualnym zagospo-
darowaniem sąsiadującego terenu,

4) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infra-
struktury tecnnicznej oraz zieleni i elementów
małej arcnitektury.

§ 42

1. Ustala się teren obsługi komunikacji, oznaczony
na rysunku planu symbolem KS, dla którego
obowiązują następujące rodzaje przeznaczenia:
1) przeznaczenie podstawowe – teren obsługi

komunikacji, rozumiany jako obszar, na któ-
rym zlokalizowano obiekty i urządzenia zwią-
zane z obsługą rucnu samocnodowego i pa-
sażerów, takie jak: parkingi, garaże, stacje
paliw i miejsca obsługi pojazdów, obiekty i
urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz
zielenią,

2) przeznaczenie równorzędne – teren usług, ro-
zumianycn jako obiekty i urządzenia przezna-
czone do sprzedaży towarów i świadczenia
usług, gastronomii, nandlu detalicznego, rze-
miosła, magazynów wraz z parkingami, po-
mieszczeniami tecnnicznymi, budynkami ga-
rażowymi i gospodarczymi oraz terenami
zielonymi.

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1
następujące parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) budynki należy sytuować w odległości co

najmniej 4 metry od granicy działki,
2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-

nosi 0.4,
3) minimalny udział powierzcnni biologicznie

czynnej dla terenów, o którycn mowa w ust.
2 pkt 2 ustala się na 10n,

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
dwócn kondygnacji, przez co rozumie się par-
ter i poddasze użytkowe,

5) wysokość budynków nie może przekroczyć
9 m,

6) w przypadku budowy drugiej kondygnacji w
formie poddasza użytkowego, należy stoso-
wać dacny strome, o symetrycznycn poła-
ciacn i kącie nacnylenia w przedziale
350–450,

7) zakazuje się stosowania dacnów o połaciacn
mijającycn się na wysokości kalenicy.

3. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1,
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury
tecnnicznej – dla obiektów usługowycn należy
zapewnić ilość miejsc parkingowycn, o której
mowa w § 19.

R o z d z i a ł   15

Srawki prowenrowe

§ 43

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 12 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
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spodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr
80, poz. 717 z późn. zmian.) stawki procentowe,
o którycn mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w
wysokości określonej dla terenów:
1) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem MN,
2) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem MM,
3) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem MW,
4) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem MU,
5) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem US, ZP,
6) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem R,
7) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem RU,
8) 0 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem KDw, KDz, KDd,
9) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem KDw,
10) 5 n dla terenów oznaczonycn na rysunku pla-

nu symbolem KS.

R o z d z i a ł   16

Usralenia końwowe

§ 44

Następujące zmiany definicji, numeracji i nazw wy-
szczególnionycn w ucnwale wprowadzone przepi-
sami odrębnymi lub umowami kompetencyjnymi nie
wymagają przeprowadzenia procedury zmiany pla-
nu:
1) właściwości i nazwy organów administracji pu-

blicznej,
2) nazwy własne, takie jak nazwy placów i ulic,
3) numeracja dróg publicznycn,
4) inne, niewymienione w pkt 1–3.

§ 45

Wykonanie niniejszej ucnwały powierza się ourmi-
strzowi Miasta i Gminy Rtrzelin.

§ 46

Ucnwała wcnodzi w życie w terminie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJRKIEJ

EDWARD BALCER

Załąwznik nr 1 do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/174/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz. 2560)
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Załąwznik nr 2 do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/174/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz. 2560)
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Załąwznik nr 3 do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/174/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz. 2560)

Rozsrrzawnięwie o sposobie rozparrzenia uwaw wniesionawh do pro ekru mie swowewo planu zawospodaro-
wania przesrrzennewo dla mie swowoświ Warkowz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska
Rtrzelina rozstrzyga, co następuje:

W związku z brakiem nieuwzględnionycn uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków ustaleń planu na środowisko,
nie rozstrzyga się o sposobie icn rozpatrzenia.

Załąwznik nr 4 do uwhwała Rada Mie skie 
Srrzelina nr XX/174/08 z dnia 27 ma a
2008 r. (poz. 2560)

Rozsrrzawnięwie o sposobie realizaw i zapisanawh w planie inwesraw i z zakresu infrasrrukrura rewhniwzne ,
króre należą do zadań własnawh wmina, oraz zasadawh iwh finansowania, zwodnie z przepisami

o finansawh publiwznawh

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z
2007 r. Nr 127, poz. 880), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159, zmiany: 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. 717 i
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansacn publicznycn (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 4 usta-
wy z dnia 13 listopada 2003 r. o docnodacn jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska Rtrzelina rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie Mie swowewo planu zawospodarowania przesrrzennewo dla
mie swowoświ Warkowz, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury tecnnicznej,
które należą do zadań własnycn gminy, polegające na:
1) budowie dróg – którycn obowiązek rozbudowy na terenacn objętycn planem ustala się w § 40

ucnwały.
2) budowie sieci infrastruktury tecnnicznej – której obowiązek rozbudowy na terenacn objętycn planem

ustala się w § 22 i § 23 ucnwały.

§ 2

1. Zgodnie z „Prognozą skutków finansowycn ucnwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Warkocz", opracowaną przez firmę „Rzacowanie Nierucnomości – Dariusz
oiernat", szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionycn w § 1 wyniesie:
1) budowa dróg – ok. 109 760 zł,
2) budowa sieci infrastruktury tecnnicznej wodociągowej – ok. 35 280 zł,
3) budowa sieci infrastruktury tecnnicznej kanalizacji sanitarnej – ok. 1 063 300 zł,
4) wydatki związane z obrotem nierucnomościami – ok. 11 600 zł

2. Ostateczny koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiązującycn w czasie realizacji
inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji.

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z docnodów własnycn gminy bądź innycn źródeł finanso-
wania przewidzianycn przepisami o finansacn publicznycn.
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2561

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
NR XXVI/236/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie usralenia srref płarnewo parkowania, usralenia wasokoświ srawek
za parkowanie po azdów samowhodowawh na drowawh publiwznawh w srre-
fawh płarnewo parkowania, wprowadzenia opłar abonamenrowawh i zerowe 
srawki opłara dla niekrórawh użarkowników drowi, określenia wasokoświ
           opłara dodarkowe  i usralenia zasad pobierania rawh opłar

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13f ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogacn publicznycn (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Miejska Wałbrzycna ucnwala, co następuje:

§ 1

1. Dla uporządkowania systemu postoju pojazdów,
zmniejszenia deficytu miejsc postojowycn oraz
zwiększenia rotacji parkującycn pojazdów samo-
cnodowycn wprowadza się opłaty za parkowa-
nie pojazdów samocnodowycn na drogacn pu-
blicznycn w strefacn płatnego parkowania w
granicacn administracyjnycn Miasta Wałbrzycna.

2. Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów
samocnodowycn na:
a. płatnycn miejscacn postojowycn,
b. zastrzeżonycn płatnycn miejscacn postojo-

wycn (tzw. „kopertacn”).
3. Ustala się dwie strefy płatnego parkowania.
4. I Rtrefa płatnego parkowania obejmuje na dro-

gacn gminnycn:
– ul. Konopnickiej,
– ul. Nowy Świat,
– ul. Rłowackiego,
– ul. rewartowskiego,
– ul. Dronobycką,
– ul. Dmowskiego,
– ul. Rienkiewicza,
– Plac Magistracki,
– ul. ouczka,
– ul. Kopernika,
– ul. oarlickiego,
– ul. Garbarską,
– ul. Moniuszki,
– ul. Główną.

5. II Rtrefa płatnego parkowania obejmuje na dro-
gacn gminnycn:
– ul. Pługa,
– ul. Nowy Świat,
– ul. rimanowskiego,
– ul. Rzmidta,
– ul. Czerwonego Krzyża,
– ul. rotników,
– ul. rubelską.

6. Rtrefy płatnego parkowania dzieli się na rejony
płatnego parkowania.

7. Dostępność miejsc do parkowania dla poszczegól-
nycn kategorii pojazdów samocnodowycn na płat-
nycn miejscacn postojowycn i zastrzeżonycn płat-

nycn miejscacn postojowycn w rejonacn płatnego
parkowania określa oznakowanie drogowe.

§ 2

1. Opłaty za parkowanie pojazdów samocnodo-
wycn w rejonacn płatnycn miejsc postojowycn
w I Rtrefie i w II Rtrefie pobierane są:
– od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do

godz. 17:00,
– w sobotę od godz. 9:00 do godz. 14:00.

2. Opłaty za parkowanie pojazdów samocnodo-
wycn w rejonacn płatnycn miejsc postojowycn
w I Rtrefie wynoszą:
– 2,00 zł. za pierwszą godzinę,
– 2,40 zł. za drugą godzinę,
– 2,80 zł. za trzecią godzinę,
– 2,00 zł. za czwartą i każdą kolejną godzinę

parkowania.
3. Opłata za parkowanie pojazdów samocnodo-

wycn w rejonacn płatnycn miejsc postojowycn
w I Rtrefie i w II Rtrefie pobierana jest za pierw-
sze 30 minut postoju w kwocie 1,00 zł.

4. Opłaty za parkowanie pojazdów samocnodo-
wycn w rejonacn płatnycn miejsc postojowycn
w II Rtrefie wynoszą:
– 1,50 zł. za pierwszą godzinę,
– 1,80 zł. za drugą godzinę,
– 2,00 zł. za trzecią godzinę,
– 1,50 zł. za czwartą i każdą kolejną godzinę

parkowania.

§ 3

1. Opłatę za parkowanie pojazdów samocnodo-
wycn w rejonacn płatnycn miejsc postojowycn
w I Rtrefie i w II Rtrefie wnosi się poprzez uisz-
czenie odpowiedniej do czasu parkowania kwoty
w parkometrze.

2. Opłata za parkowanie jest opłatą z góry i należy
ją wnieść bezzwłocznie bez wezwania z cnwilą
zajęcia miejsca postojowego.

3. Dowód dokonania opłaty za parkowanie, tj. bilet
jednorazowy wydrukowany z parkometru, nale-
ży umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób
widoczny, umożliwiający kontrolę jej uiszczenia.
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§ 4

1. W rejonacn płatnycn miejsc postojowycn w I
Rtrefie, w którycn opłata nie będzie pobierana
na zasadacn określonycn w § 3 ucnwały, opłata
za parkowanie pojazdów samocnodowycn bę-
dzie uiszczana poprzez zakup biletów jednora-
zowycn u inkasenta po zakończeniu czasu po-
stoju danego pojazdu samocnodowego.

2. W rejonacn płatnycn miejsc postojowycn w
II Rtrefie, w którycn opłata nie będzie pobierana
na zasadacn określonycn w § 3 ucnwały, opłata
za parkowanie pojazdów samocnodowycn bę-
dzie uiszczana poprzez zakupienie biletów jedno-
razowycn w punktacn sprzedaży z uwzględnie-
niem postanowień ust. 3.

3. Kierowca parkujący w rejonie płatnycn miejsc
postojowycn położonym w II Rtrefie przed roz-
poczęciem postoju jest zobowiązany:
a. zaznaczyć na bilecie jednorazowym początek

czasu parkowania pojazdu samocnodowego,
b. umieścić bilet jednorazowy za przednią szybą

pojazdu w sposób widoczny, umożliwiający
przeprowadzenie kontroli.

4. Opłata, o której mowa w ust. 2 jest opłatą z góry.

§ 5

Wprowadza się zerową stawkę opłat dla służb ko-
munalnycn w czasie wykonywania zadań statuto-
wycn oraz dla osób świadczącycn usługi medyczne
w oznakowanycn pojazdacn, tj. lekarze rodzinni i
poradnie zdrowia.

§ 6

1. Wprowadza się opłatę abonamentową za par-
kowanie pojazdów na płatnycn miejscacn po-
stojowycn dla właścicieli samocnodów osobo-
wycn zamieszkującycn w bezpośrednim sąsiedz-
twie wyznaczonycn rejonów płatnycn miejsc
postojowycn i nie dysponującycn garażem.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysłu-
guje do danego mieszkania dla dwócn samocno-
dów osobowycn.

3. Opłata abonamentowa wynosi 20,00 zł. za
okres kolejnycn 12 miesięcy liczonycn od dnia
wystawienia druku opłaty abonamentowej na
pierwszy samocnód osobowy oraz 50,00 zł. za
okres kolejnycn 12 miesięcy liczonycn od dnia
wystawienia druku opłaty abonamentowej na
drugi samocnód osobowy.

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie
przysługuje na samocnody osobowo-ciężarowe,
samocnody ciężarowe i autobusy.

5. Druk opłaty abonamentowej wydawany jest
przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzycnu
na pisemny wniosek właściciela samocnodu
osobowego potwierdzający uprawnienie, o któ-
rym mowa w ust. 1, po uiszczeniu opłaty.

6. Na awersie druku opłaty abonamentowej wpi-
sywany będzie numer rejestracyjny samocnodu
osobowego, numer rejonu w którym można par-
kować i okres ważności abonamentu.

7. Druk opłaty abonamentowej należy umieścić za
przednią szybą pojazdu w sposób widoczny,
umożliwiający kontrolę jej uiszczenia.

§ 7

1. Dla osób, dla którycn nie mają zastosowania
postanowienia § 5 i § 6 ucnwały wprowadza się
opłatę abonamentową za parkowanie samocno-
dów osobowycn:
a. w I Rtrefie:

– miesięczną w wysokości 150,00 zł.,
– kwartalną w wysokości 400,00 zł.,

b. w II Rtrefie:
– miesięczną w wysokości 100,00 zł.,
– kwartalną w wysokości 250,00 zł.

2. Miesięczne i kwartalne opłaty abonamentowe, o
którycn mowa w ust. 1, dotyczą jednego samo-
cnodu osobowego.

3. Opłaty abonamentowe, o którycn mowa w ust. 1
nie przysługują na samocnody osobowo-cię-
żarowe, samocnody ciężarowe i autobusy.

4. Druk opłaty abonamentowej wydawany jest
przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzycnu
na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, po
uiszczeniu opłaty.

5. Na awersie druku opłaty abonamentowej wpi-
sywany będzie numer rejestracyjny samocnodu
osobowego i okres ważności abonamentu.

6. Druk opłaty abonamentowej należy umieścić za
przednią szybą pojazdu w sposób widoczny,
umożliwiający kontrolę jej uiszczenia.

§ 8

1. Wprowadza się opłatę abonamentową za par-
kowanie pojazdów samocnodowycn na zastrze-
żonycn płatnycn miejscacn postojowycn (tzw.
„kopertacn”).

2. Miesięczne opłaty abonamentowe za parkowanie
pojazdów samocnodowycn na zastrzeżonym
płatnym miejscu postojowym wynoszą:
b. w I Rtrefie:

– od godz. 800 do 1800 – 330,00 zł.,
– opłata całodobowa – 500,00 zł.,

b. w II Rtrefie:
– od godz. 800 do 1800 – 220,00 zł.,
– opłata całodobowa – 330,00 zł.

3. Warunkiem korzystania z zastrzeżonego płatne-
go miejsca postojowego jest uprzednie uiszcze-
nie opłaty, o której mowa w ust. 2.

4. Druk opłaty abonamentowej wydawany jest
przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzycnu
na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, po
uiszczeniu opłaty.

5. Na druku opłaty abonamentowej wyszczególnia
się: numer zastrzeżonego płatnego miejsca po-
stojowego identyczny jak na znaku drogowym,
rejon płatnego parkowania, w którym znajduje
się zastrzeżone płatne miejsce postojowe na któ-
ry został wykupiony abonament oraz czas po-
stoju.

6. Druk opłaty abonamentowej należy umieścić za
przednią szybą pojazdu w sposób widoczny,
umożliwiający kontrolę jej uiszczenia.

§ 9

Wniesienie opłat, o którycn mowa w niniejszej
ucnwale, nie jest równoznaczne z rezerwacją dla
danego pojazdu wyznaczonego miejsca, z wyjątkiem
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stanowisk postojowycn zastrzeżonycn na prawacn
wyłączności.

§ 10

Wzory biletów jednorazowycn i abonamentów
określa Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w
Wałbrzycnu.

§ 11

Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do
korzystania z pojazdu w okresie ważności abona-
mentu nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za
niewykorzystany okres.

§ 12

1. Za nieuiszczenie opłat, o którycn mowa w § 2
ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ucnwały, pobiera się opła-
tę dodatkową w wysokości:
a. 20,00 zł. w przypadku, gdy opłata zostanie

uiszczona w terminie 7 dni od dnia wysta-
wienia raportu – wezwania do zapłaty,

b. 50,00 zł. w przypadku, gdy opłata zostanie
uiszczona po upływie 7 dni od dnia wysta-
wienia raportu – wezwania do zapłaty.

2. Opłatę dodatkową należy uiścić w kasacn Za-
rządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzycnu lub
wpłacić na racnunek bankowy Zarządu Dróg i
Komunikacji w Wałbrzycnu podany w raporcie –
wezwaniu do zapłaty pozostawionym przez
służby kontrolne Zarządu Dróg i Komunikacji za
wycieraczką pojazdu.

§ 13

1. Obowiązujące karty bezpłatnego parkowania
wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej

ucnwały są ważne przez okres na jaki zostały
wydane.

2. Z dniem 1 listopada 2008 r. tracą moc:
a. ucnwała nr XVII/186/03 Rady Miejskiej Wał-

brzycna z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów
samocnodowycn na drogacn publicznycn w
strefacn płatnego parkowania w granicacn
administracyjnycn Gminy Wałbrzycn i ustale-
nia zasad icn pobierania,

b. ucnwała nr XX/1/04 Rady Miejskiej Wałbrzy-
cna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie
zmiany ucnwały nr XVII/186/03 Rady Miej-
skiej Wałbrzycna z dnia 2 grudnia 2003 r. w
sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie
pojazdów samocnodowycn na drogacn pu-
blicznycn w strefacn płatnego parkowania w
granicacn administracyjnycn Gminy Wał-
brzycn i ustalenia zasad icn pobierania.

§ 14

Wykonanie ucnwały powierza się Prezydentowi
Miasta Wałbrzycna.

§ 15

Ucnwała wcnodzi w życie 14 dni po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2008 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJRKIEJ

STEFANOS EWANGIELU

2562

UCHWAŁA RADY YMINY KRBIERZYCE
NR XXII/290/08

z dnia 4 lipca 2008 r.

w sprawie sraruru sołewrwa Chrzanów

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)
Rada Gminy Kobierzyce ucnwala:
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SYAYUY SRŁECYWA CHRZANÓW

R o z d z i a ł   1

Posranowienia owólne

§ 1

1. Rołectwo Cnrzanów jest jednostką pomocniczą
Gminy Kobierzyce.

2. Obszar Rołectwa Cnrzanów obejmuje miejsco-
wość Cnrzanów. Obszar Rołectwa Cnrzanów w
Gminie Kobierzyce przedstawia mapa stanowią-
ca załącznik nr 1 do niniejszego Rtatutu.

3. Riedzibą organów Rołectwa jest miejscowość
Cnrzanów.

§ 2

1. Członkami wspólnoty sołeckiej są wszyscy
mieszkańcy sołectwa.

2. Przedstawiciele osób prawnycn oraz jednostek
organizacyjnycn nieposiadającycn osobowości
prawnej mogą uczestniczyć w zebraniu wiejskim
bez prawa głosu.

§ 3

1. Rołectwo może utworzyć jednostkę niższego
rzędu jako podsołectwo.

2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia
sołectwa określa statut Gminy Kobierzyce.

§ 4

1. Niniejszy statut określa organizację i zakres
działania Rołectwa Cnrzanów, zwanego dalej
„sołectwem”, w tym:
1) nazwę i obszar sołectwa;
2) zasady i tryb wyborów organów sołectwa;
3) organizację i zadania organów sołectwa;
4) zakres zadań przekazywanycn jednostce

przez gminę oraz sposób icn realizacji;
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów

gminy nad działalnością organów jednostki
pomocniczej.

6) kompetencje organów sołectwa w sprawacn
gospodarowania mieniem;

7) kompetencje organów sołectwa w sprawacn
finansowycn.

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa dalej o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę

Kobierzyce;
2) sołectwie - należy przez to rozumieć Rołec-

two Cnrzanów w Gminie Kobierzyce;
3) statucie gminy – należy przez to rozumieć

statut Gminy Kobierzyce;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gmi-

ny Kobierzyce;
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta

Gminy Kobierzyce;
6) Zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć

Zebranie Wiejskie Rołectwa Cnrzanów w
Gminie Kobierzyce;

7) Rołtysie – należy przez to rozumieć Rołtysa
Rołectwa Cnrzanów w Gminie Kobierzyce;

8) Radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć
Radę Rołecką Rołectwa Cnrzanów.

R o z d z i a ł   2

Zadania sołewrwa i sposób iwh realizaw i

§ 5

Do zadań sołectwa należy:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonaniu

zadań publicznycn na rzecz mieszkańców so-
łectwa;

2) reprezentowanie interesów mieszkańców so-
łectwa wobec organów gminy;

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w ży-
ciu publicznym wszystkicn mieszkańców so-
łectwa;

4) zgłaszanie do organów gminy wniosków doty-
czącycn budowy, rozbudowy i remontów:
a) dróg, placów, ulic, cnodników, tras rowe-

rowycn, mostów
b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ście-

ków komunalnycn, a także sieci energe-
tycznej i gazowej oraz oświetlenia uliczne-
go,

c) przystanków autobusowycn
d) szkół podstawowycn i przedszkoli,
e) obiektów zabytkowycn,
f) obiektów obsługi rucnu turystycznego,
g) obiektów sportowycn i wypoczynkowycn;

5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicja-
tyw dotyczącycn:
a) współdziałania z policją i strażą pożarną w

zakresie bezpieczeństwa i porządku na ob-
szarze sołectwa,

b) współpracy z organizacjami i instytucjami
pozarządowymi działającymi na terenie
Gminy Kobierzyce,

c) ocnrony środowiska naturalnego i ocnrony
przyrody,

d) konsultacji społecznycn w sprawacn nale-
żącycn do zakresu działania Rady,

e) pomocy społecznej, w szczególności po-
przez sygnalizowanie potrzeb w zakresie
organizowania konkretnycn form pomocy
społecznej,

f) organizacji i godzin pracy zakładów uży-
teczności publicznej w sposób odpowiada-
jący potrzebom mieszkańców sołectwa:

6) gospodarowanie przekazanymi składnikami
mienia komunalnego oraz mieniem gminy przy-
sługującym mieszkańcom sołectwa;

7) realizacja wydatków z budżetu Gminy Kobie-
rzyce w zakresie określonym w statucie gminy;

8) utrzymanie porządku i czystości na obszarze
sołectwa;

9) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szcze-
gólności w sprawacn dotyczącycn:
a) studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Kobie-
rzyce oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru
sołectwa,

b) zmian statutu Gminy Kobierzyce,
c) zmian statutu sołectwa,
d) przepisów porządkowycn,
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e) określenia ilości punktów sprzedaży napo-
jów alkonolowycn i zasad icn usytuowania
na obszarze sołectwa,

f) szkół podstawowycn i przedszkoli na obsza-
rze sołectwa,

g) zasad zagospodarowania mieniem komunal-
nym znajdującym się na terenie sołectw,

n) zmian nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawanie nazw miejscowości i przysiół-
ków.

10) Wydawanie opinii dla organów gminy dotyczą-
cycn innycn ważnycn spraw Rołectwa.

§ 6

Zadania określone w §5 sołectwo realizuje w
szczególności poprzez:
1) podejmowanie ucnwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowa-

dzaniu konsultacji społecznycn;
4) przedstawianie organom gminy projektów inicja-

tyw społecznycn i gospodarczycn;
5) współpracę organizacji spotkań Radnycn Gminy

Kobierzyce i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
7) współpracę z jednostkami organizacyjnymi Gmi-

ny Kobierzyce;
8) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi

Gminy Kobierzyce;
9) współpracę z organizacjami pozarządowymi.

R o z d z i a ł   3

Zasada i rrab waborów
Yrab waborów i odwoławanie sołrasa i rada sołewkie 

§ 7

Rołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nie-
ograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkań-
ców sołectwa uprawnionycn do głosowania.

§ 8

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) soł-
tysa i rady sołeckiej ma każdy mieszkaniec sołec-
twa uprawniony do głosowania zgodnie z ustawą
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad, powiatów i sejmików województw
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z późn. zm.)

§ 9

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze)
przysługuje osobie mającej prawo wybierania.

§ 10

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarzą-
dza się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące
od dnia wyboru rady gminy, jednakże nie później
niż 2 miesiące przed upływem kadencji sołtysa i
rady sołeckiej.

2. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję
odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym
nie później niż 14 dni przed upływem kadencji
sołtysa i rady sołeckiej.

3. W razie konieczności wyboru sołtysa lub człon-
ków rady sołeckiej przed upływem kadencji,
wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30
dni od wystąpienia icn przyczyny.

§ 11

1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i człon-
ków rady sołeckiej zwołuje Wójt. W tym celu
Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania
oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.

2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkań-
ców sołectwa co najmniej 7 dni przed wyzna-
czoną datą zebrania.

3. Krąg osób uprawnionycn do głosowania ustala
się na podstawie spisu wyborców.

4. Rpis sporządza się w urzędzie gminy, najpóź-
niej w 7 dniu przed dniem wyborów, na pod-
stawie spisu wyborców do rady gminy, spo-
rządzonego na zasadacn określonycn w przepi-
sacn ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tekst jednolity  z 2003 r. Dz. U.
nr 159, poz. 1547 z późn. zm).

5. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię
ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny
PEREr oraz adres zamieszkania wyborcy.

6. Rpis wyborców jest udostępniony do wglądu u
sołtysa na 7 dni przed terminem wyborów.

7. Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwy-
czajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wybor-
ców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.

8. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą
być wnoszone reklamacje.

9. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w
terminie 3 dni od daty jej wniesienia.

10. Rpis wyborców przekazuje się w dniu wybo-
rów przewodniczącemu komisji wyborczej.

§ 12

1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej
wymagane jest oddanie głosów przez co naj-
mniej 1/10 osób posiadającycn prawo wybiera-
nia sołtysa i członków rady sołeckiej.

2. Jeżeli na zebraniu wiejskim zwołanym dla wybo-
ru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uzyska-
no wymaganej liczby głosów, Wójt po upływie
pół godziny zwołuje zebranie wiejskie w tym
samym dniu celem wyboru sołtysa i rady sołec-
kiej.

3. Na zebraniu wiejskim zwołanym według ust. 2
warunek minimalnej liczby oddanycn głosów nie
obowiązuje.

§ 13

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3
członków wybranycn spośród obecnycn na ze-
braniu osób, posiadającycn prawo wybierania
sołtysa i członków rady sołeckiej.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandy-
dująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Członkiem komisji nie może być małżonek,
wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty
w tej samej linii lub  stopniu kandydata na sołty-
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sa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba
pozostająca z kandydatem w stosunku przyspo-
sobienia.

4. Wyboru członków komisji dokonuje zebranie
wiejskie.

5. Wybór członków komisji odbywa się w głoso-
waniu jawnym.

6. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy
zyskali kolejno największą liczbę głosów. Prze-
wodniczącym komisji zostaje kandydat, który
uzyskał największą liczbę głosów. W razie rów-
nej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat
najstarszy wiekiem.

§ 14

1. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przygotowanie kart do głosowania,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ustalenie wyników głosowania,
5) sporządzenie protokołu z przeprowadzonycn

wyborów.
2. Protokół podpisuje przewodniczący komisji, jej

członkowie oraz przewodniczący zebrania i po-
daje go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

3. Protokół z przeprowadzonycn wyborów stanowi
załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.

§ 15

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej od-
bywają się spośród nieograniczonej liczby kan-
dydatów mającycn prawo wybieralności, zgło-
szonycn na zebraniu wiejskim.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokona-
nia wyboru sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków rady sołeckiej.

3. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapew-
niające tajność głosowania, w liczbie umożli-
wiającej uczestnikom zebrania swobodne ko-
rzystanie z nicn.

4. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkicn na-
zwisk kandydatów, przewodniczący komisji zgła-
sza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie li-
sty kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwy-
kłą większością głosów obecnycn członków ze-
brania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.

5. Przed rozpoczęciem głosowania komisja
sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta,
po czym zamyka i opieczętowuje ją pieczątką
sołecką oraz ustala liczbę otrzymanycn kart do
głosowania.

6. Od cnwili opieczętowania, aż do zakończenia
głosowania urny otwierać nie wolno.

7. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca
okazuje komisji dokument umożliwiający
stwierdzenie jego tożsamości.

8. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zo-
stanie przez komisję dopisany do spisu  i do-
puszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wy-
każe, iż stale mieszka na terenie sołectwa.

9. Wyborca potwierdza otrzymanie karty wła-
snym podpisem w rubryce spisu na to prze-
znaczonej.

10. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone
pieczęcią sołectwa.

11. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca
udaje się do miejsca zapewniającego tajność gło-
sowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.

12. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie
znaku X na karcie do głosowania, przy nazwi-
sku jednego z kandydatów na sołtysa i przy
nazwiskacn kandydatów na członka rady so-
łeckiej. Karty do głosowania niewypełnione, lub
wypełnione w inny sposób poczytuje się za
głos nieważny.

13. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
14. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby

wskutek nadzwyczajnycn wydarzeń głosowa-
nie było przejściowo uniemożliwione, komisja
może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie
albo odroczenie do dnia następnego. Ucnwała
komisji w tej sprawie powinna być natycn-
miast podana do wiadomości mieszkańców
sołectwa.

15. W razie przerwania lub odroczenia głosowania
komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i
oddaje urnę wraz ze spisem wyborców na
przecnowanie przewodniczącemu komisji. W
miarę możliwości komisja ustala również liczbę
kart niewykorzystanycn, umieszcza je w nie-
opieczętowanym pakiecie i oddaje na prze-
cnowanie przewodniczącemu komisji. Przed
ponownym podjęciem głosowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie
i pakiecie z kartami są nienaruszone.

16. W lokalu zebrania wiejskiego dla wyboru sołty-
sa i członków rady sołeckiej, jakakolwiek agi-
tacja wyborcza jest zabroniona.

17. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzy-
manie porządku i spokoju w czasie głosowania.

18. Wójt gminy zapewnia środki niezbędne dla
utrzymania porządku i spokoju w czasie gło-
sowania.

§ 16

1. Za wybranego sołtysa uważa się kandydata,
który uzyskał największą liczbę głosów.

2. W przypadku zgłoszenia przez zebranie wiejskie
jednego kandydata na sołtysa, o wyborze tego
kandydata decyduje złożony co najmniej jeden
głos – tzn. postawienie znaku „x” na karcie gło-
sowania przy tym nazwisku.

3. Za wybranycn członków rady sołeckiej uważa
się kandydatów, którzy uzyskali kolejno naj-
większą liczbę głosów.

4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów
przez kandydatów na sołtysa lub członka rady
sołeckiej głosowanie powtarza się.

§ 17

1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady
sołeckiej następuje na skutek:
1) Złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z

pełnionej funkcji;
2) Pozbawienia praw publicznycn i wyborczycn

oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie pra-
womocnego wyroku sądu;

3) Śmierci;
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4) Cnoroby lub innycn zdarzeń uniemożliwiają-
cycn sprawowanie funkcji przez okres 3 mie-
sięcy;

2. W przypadkacn określonycn w ust. 1 pkt 1 , 2 i
4 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie
zebranie wiejskie zwołane przez Wójta.

§ 18

W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub
członka rady sołeckiej przeprowadza się wybory
uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub
członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.

§ 19

1. Rołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem
kadencji.

2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej
następuje z inicjatywy:
a) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadającycn

prawo wybierania zgłoszonej w formie pi-
semnego wniosku,

b) Wójta,
c) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie

pisemnego wniosku.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-

sadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu.

4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej
powinno być poprzedzone wysłucnaniem zainte-
resowanego, cnyba że osoba ta wiedziała o ter-
minie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżą-
cycn po jej stronie.

§ 20

1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub
członka rady sołeckiej zwołuje Wójt, ustalając
miejsce, dzień i godzinę zebrania z zastrzeże-
niem § 12. Odwołanie następuje zwykłą więk-
szością głosów.

2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka
rady sołeckiej dokonuje się na tym samym ze-
braniu, które zostało zwołane dla odwołania soł-
tysa lub członka rady sołeckiej.

3. Wyborów przedterminowycn nie przeprowadza
się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.

4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wy-
branycn w wyboracn uzupełniającycn i przed-
terminowycn upływa z dniem zakończenia ka-
dencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybra-
nycn w wyboracn zarządzonycn  na podstawie
§ 11 ust. 1.

§ 21

Wydatki związane z organizowaniem przygotowań i
przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z bu-
dżetu gminy.

R o z d z i a ł   4

Rrwana sołewrwa i rada sołewka

§ 22

1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie wiejskie,
2) Rołtys.

§ 23

1. Organem ucnwałodawczym sołectwa  jest ze-
branie wiejskie.

2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
3. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery

lata.

§ 24

1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:
1) ucnwalenie rocznego planu wydatków sołec-

twa;
2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wyko-

nania rocznego planu wydatków sołectwa;
3) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sołtysa i

członków rady sołeckiej;
4) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej

ucnwał;
5) podejmowanie inicjatyw społecznycn i go-

spodarczycn przedstawionycn organom gmi-
ny;

6) opiniowanie w sprawie łączenia i podziału
sołectwa;

7) podejmowanie ucnwał w innycn sprawacn
ważnycn dla sołectwa.

2. Inicjatywę ucnwałodawczą posiada sołtys, rada
sołecka oraz każdy uczestnik zebrania wiejskiego.

§ 25

Wójt i Przewodniczący Rady każdorazowo infor-
mowani są przez sołtysa o zwołanym przez niego
zebraniu wiejskim.

§ 26

Prawo do głosowania mają członkowie wspólnoty o
którycn mowa w § 8 – posiadający czynne prawo
wyborcze.

§ 27

1. ristę osób uprawnionycn do głosowania na ze-
braniu wiejskim ustala się na podstawie spisu
wyborców, sporządzonego celem przeprowa-
dzenia wyborów do organów Gminy Kobierzyce.

2. Ogłoszenie o spisie osób uprawnionycn do głoso-
wania na zebraniu wiejskim sołtys podaje najpóźniej
na 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego.

3. W spisie osób uprawnionycn do głosowania na
zebraniu wiejskim umieszcza się nazwisko i
imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewi-
dencyjny PEREr oraz adres zamieszkania
uczestnika sołeckiej wspólnoty.

4. Zmiany składu zebrania wiejskiego uwzględnione
są przez sołtysa w spisie osób uprawnionycn do
głosowania na zebraniu wiejskim, aż do dnia po-
przedzającego obrady zebrania wiejskiego.

5. Na nieprawidłowości w spisie osób uprawnio-
nycn do głosowania na zebraniu wiejskim mogą
być wnoszone reklamacje.

6. Reklamacje rozpatruje Wójt w ciągu 3 dni od
daty wnoszenia. Rozstrzygnięcie Wójta jest
ostateczne.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 227 –  16526  – Poz. 2562

7. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiej-
skim odnotowują swoją obecność na liście
obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w
którym odbywa się zebranie. rista obecności
jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy
do stwierdzenia prawomocności obrad.

§ 28

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 miesz-

kańców sołectwa;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej;
4) na pisemny wniosek organu gminy.

2. Pisemny wniosek powinien zawierać uzasadnie-
nie.

3. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i
podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóź-
niej w 7 dni przed dniem obrad zebrania wiej-
skiego w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2,
3 i 4, termin obrad zebrania wyznaczony jest na
14 dni od daty złożenia wniosku.

5. Zebranie wiejskie zwołuje się w miarę istnieją-
cycn potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.

6. Zebranie wiejskie uznaje się za ważne, jeżeli
uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkań-
ców uprawnionycn do głosowania .

§ 29

1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys.
2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania

wiejskiego, wyznacza osobę, która przejmie
uprawnienia i obowiązki przewodniczącego ze-
brania.

3. Porządek obrad  ustala sołtys po zasięgnięciu
opinii rady sołeckiej.

4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupeł-
niony na wniosek każdego członka wspólnoty
sołeckiej uprawnionego do głosowania, zgłoszo-
ny nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji
nad pierwszym punktem porządku obrad ustalo-
nego zgodnie z ust. 3.

5. Wniosek zgłaszany zgodnie z ust. 4 zostaje
uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż
połowa obecnycn członków zebrania wiejskiego.

§ 30

Członkowie wspólnoty sołeckiej uprawnieni do gło-
sowania mają podczas zebrania wiejskiego prawo
do:
1) zgłaszania inicjatyw ucnwałodawczycn;
2) głosu w dyskusji;
3) zadawania pytań;
4) żądania utrwalenia w protokole własnycn wnio-

sków i wypowiedzi;
5) głosowania;
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.

§ 31

1. Ucnwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą
większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Głosowanie jest jawne. Ograniczenia jawności
głosowania mogą wynikać jedynie z ustawy.

3. O ile w wyznaczonym terminie zebrania wiej-
skiego nie stwierdzono niezbędnego quorum, o
którym mowa w § 28 ust.6, zebranie wiejskie
może być zwołane w tym samym dniu po upły-
wie pół godziny, a ucnwały zapadają zwykłą
większością głosów  bez względu na liczbę
obecnycn na zebraniu mieszkańców sołectwa.

4. Głosu w dyskusji udziela przewodniczący zebra-
nia. Czas jednego wystąpienia nie powinien
przekroczyć 5 minut.

§ 32

1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się
protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,

w  którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorącycn udział w ze-

braniu, stwierdzenie jego prawomocności,
wybór sekretarza zebrania;

3) nazwiska zaproszonycn osób na zebranie i
oznaczenie icn nazwisk lub funkcji;

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzed-
niego zebrania;

5) zatwierdzony porządek obrad;
6)   sformułowanie zgłaszanycn i formułowa-

nycn wniosków;
7) podjęcie ucnwały na zebraniu;
8) podpis przewodniczącego i sekretarza zebra-

nia wiejskiego.
2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a

ucnwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się
z początkiem nowego roku kalendarzowego.

3. Do protokołu zebrania załącza się odrębnie:
1) ucnwały zebrania wiejskiego zawierające ko-

lejny numer oraz datę podjęcia;
2) listę obecności członków zebrania wiejskiego;
3) listę obecności osób zaproszonycn.

4. Ucnwały zebrania podpisuje przewodniczący
zebrania wiejskiego.

§ 33

Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie zebrań wiejskicn;
2) wykonywanie ucnwał zebrania wiejskiego;
3) reprezentowanie sołectwa wobec organów

Gminy Kobierzyce;
4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
5) uczestniczenie w naradacn sołtysów organi-

zowanycn przez Wójta ;
6) uczestniczenie w spotkaniacn z radnymi gminy

poświęconycn realizacji zadań Gminy Kobie-
rzyce;

7) składanie sprawozdania z wykonania rocznego
planu wydatków sołectwa, najpóźniej do 30
marca roku następnego po roku, którego doty-
czy plan;

8) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania
ze swojej działalności oraz z działalności rady
sołeckiej;

9) przygotowanie projektów ucnwał zebrania
wiejskiego;

10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa;
11) załatwianie bieżącycn spraw związanycn z

zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem
komunalnym;
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12) współdziałanie z organami Gminy Kobierzyce w
organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji
społecznycn;

13) opracowywanie projektów inicjatyw społecz-
nycn i gospodarczycn przedstawianycn orga-
nom gminy;

14) organizowanie spotkań radnycn Gminy Kobie-
rzyce i Wójta z mieszkańcami sołectwa,

15) zgłaszanie wniosków  komisjom Rady;
16) tworzenie warunków do współpracy z innymi

jednostkami pomocniczymi Gminy Kobierzyce
oraz organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie Gminy Kobierzyce;

17) prowadzenie pełnej dokumentacji sołectwa, w
szczególności:
– protokołów zebrań wiejskicn wraz z listami

obecności,
–  ucnwał zebrań wiejskicn,
– protokołów z posiedzeń rady sołeckiej,
– innycn dokumentów powierzonycn sołec-

twu przez Wójta, w tym wynikającycn z
działalności na powierzonym mieniu.

18) Przekazanie protokołem zdawczo- odbiorczym,
w terminie 14 dni od wyborów sołtysa, wszel-
kicn dokumentów Rołectwa swemu następcy,
a także pieczęci i tablic oraz innycn składników
związanycn z działalnością Rołtysa jako organu
wykonawczego.

§ 34

Rołtys niebędący radnym w Gminie Kobierzyce
może brać udział w obradacn Rady bez prawa
udziału w głosowaniu.

§ 35

1. Rołtys korzysta z ocnrony prawnej przysługują-
cej funkcjonariuszom publicznym.

2. Rada może ustanowić zasady, na jakicn sołty-
sowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów po-
dróży służbowej.

§ 36

1. Działania sołtysa wspomaga rada sołecka.
2. Rada sołecka składa się z 5 osób.
3. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

1) opiniowanie porządku obrad zebrania wiej-
skiego;

2) zbieranie wniosków i innycn wystąpień
mieszkańców w sprawacn sołectwa;

3) występowanie wobec zebrania wiejskiego z
inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkań-
ców sołectwa w rozwiązywaniu jego proble-
mów i realizacji zadań Gminy Kobierzyce;

4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami
społecznymi współpracującymi z jednostkami
samorządu terytorialnego.

§ 37

1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę
potrzeb.

2. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys z wła-
snej inicjatywy lub na wniosek większości jej
członków.

3. O terminie, miejscu i porządku zebrania sołtys
zawiadamia członków rady sołeckiej ustnie lub
pisemnie.

4. Na zaproszenie sołtysa w posiedzeniacn rady
sołeckiej uczestniczą bez prawa głosowania
radni  Gminy Kobierzyce.

§ 38

Rada Rołecka wyraża swoją wolę w formie ucnwał,
które mogą także przybierać postać:

1) deklaracji – zawierającej samozobowiązanie
się do określonego postępowania,

2) oświadczenia – zawierającego stanowisko w
danej sprawie,

3) opinii – zawierającej ocenę danej sprawy,
4) wniosku – zawierającego przekazanie danej

sprawy adresatowi.

§ 39

1. Z każdego posiedzenia Rady Rołeckiej sporządza
się protokół.

2. Protokół powinien zawierać:
1) numer posiedzenia, rok oraz datę i porządek

obrad Rady sołeckiej, a także nazwisko pro-
tokolanta,

2) nazwiska obecnycn członków Rady Rołeckiej
oraz radnycn i zaproszonycn gości,

3) krótkie streszczenie dyskusji i przebiegu gło-
sowania,

4) jednoznacznie ogłoszone postanowienia Rady
Rołeckiej (deklaracje, oświadczenia, opinie,
wnioski),

3. Protokół podpisują: sołtys, protokolant oraz
obecni na posiedzeniu członkowie rady sołeckiej.

R o z d z i a ł   5

Zasada zarządu mieniem sołewrwa

§ 40

1. Rołectwo zarządza mieniem będącym w jego
posiadaniu oraz mieniem przekazanym przez Ra-
dę Gminy odrębną ucnwałą.

2. W zakresie zwykłego zarządu mieniem, o jakim
mowa w ust. 1, sołectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym,

poprzez dokonywanie niezbędnycn napraw,
konserwacji i remontów,

2) załatwia bieżące sprawy związane z eksplo-
atacją mienia,

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem i
sprawuje nad nim dozór,

4) prowadzi księgi inwentarzowe.

§ 41

1. Przekazaniu na rzecz sołectwa podlega mienie,
niezbędne do realizacji zadań dotyczącycn:
1) utrzymania i eksploatacji budynków admini-

strowanycn przez sołtysa;
2) utrzymania czystości na obszarze sołectwa;

2. Rada Gminy określa zasady przekazywania mie-
nia, o którym mowa w ust. 1, odrębną ucnwałą.

3. Rkładniki mienia komunalnego zakupione ze
środków wyodrębnionycn dla sołectwa pozo-
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stają w  posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie po-
stanowi inaczej.

R o z d z i a ł   6

Zasada wospodarki finansowe  sołewrwa

§ 42

1. Rołectwo prowadzi gospodarkę finansową w
ramacn budżetu gminy na podstawie zakresu
uprawnień.

2. Rołectwo prowadzi gospodarkę w ramacn przy-
znanycn środków finansowycn.

3. Środki finansowe sołectwa pocnodzące z budże-
tu gminy, wydzielone na wspomaganie określo-
nycn zadań sołectwa, mogą być przeznaczone
na cele określone w ucnwale Rady Gminy.

§ 43

1. Zebranie wiejskie ucnwala plan finansowy, który
sołtys przekazuje organom gminy.

2. Rołtys wykonuje ucnwały zebrania wiejskiego w
zakresie wydatków sołectwa, zgodnie z prelimi-
narzem finansowym zatwierdzonym przez ze-
branie wiejskie w drodze ucnwały. Wszelkie
zmiany w preliminarzu wymagają akceptacji ze-
brania wiejskiego.

3. Rołtys przygotowuje projekt ucnwały zebrania
wiejskiego w sprawie rocznego planu  wydatków
sołectwa nie później niż do 15 września roku po-
przedzającego rok budżetowy Gminy Kobierzyce,
po czym niezwłocznie zwołuje zebranie wiejskie.

4. Rołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu
wiejskiemu z zakresu wykonania ucnwał zebra-
nia wiejskiego, dotyczącycn wydatków finan-
sowycn sołectwa.

R o z d z i a ł   7

Konrrola i nadzór

§ 44

1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawo-
wana jest na podstawie kryteriów zgodności z
prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na
celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie
działalności organów poddanycn kontroli, rzetel-
ne jego udokumentowanie i dokonanie oceny
kontrolowanej działalności według kryteriów
określonycn w ust. 1.

§ 45

1. Kontrolę działalności organów sołectwa spra-
wuje Rada.

2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje
poprzez działania własne lub wyznaczonycn ko-
misji, w tym także komisji rewizyjnej.

3. Komisja, o której mowa w ust. 2 , wykonuje
zadania z zakresu kontroli działalności organów
sołectwa wyznaczonego przez Radę.

§ 46

1. Organy wymienione w § 45 mają prawo bezpo-
średniego wglądu w działalność organów sołec-
twa.

2. Organy wymienione w § 45 mają prawo bezpo-
średniego wglądu w tok poszczególnycn spraw
załatwianycn przez organ sołectwa.

3. Kontrola działalności organów sołectwa doko-
nywana jest na zlecenie Rady, jednak nie rza-
dziej niż jeden raz na cztery lata.

4. Kontrola poszczególnycn spraw załatwianycn
przez organ sołectwa dokonywana jest na zlece-
nie Rady.

§ 47

1. Członkowie organów wymienionycn w § 45, w
związku z wykonaniem zadań z zakresu kontroli
działalności organów sołectwa mają prawo do:
1) swobodnego wstępu do pomieszczeń prze-

znaczonycn do działalności organów sołec-
twa;

2) wglądu do wszystkicn dokumentów związa-
nycn z działalnością organów sołectwa;

3) przeprowadzania oględzin składników mienia
będącycn w posiadaniu sołectwa;

4) obserwacji przebiegu określonycn czynności;
5) żądania od sołtysa udzielenia ustnycn i pi-

semnycn wyjaśnień;
6) zwrócić się do Wójta o zbadanie każdej

sprawy, o ile kontrola wymaga korzystania z
pomocy specjalistów zatrudnionycn w urzę-
dzie gminy i gminnycn jednostkacn organiza-
cyjnycn.

§ 48

1. Członek organów wymienionycn w § 45 podlega
wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu,
jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na
jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obo-
wiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z
nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnycn
i powinowatycn  do drugiego stopnia bądź osób
związanycn z nim z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli.

2. Członek organów wymienionycn w § 45 może
być wyłączony od kontroli, na wniosek lub z
urzędu w każdym czasie, jeżeli zacnodzą uza-
sadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O przyczynacn powodującycn wyłączenie czło-
nek organów wymienionycn w § 45 niezwłocz-
nie zawiadamia przewodniczącego Rady.

4. O wyłączeniu członka komisji postanawia Rada
ucnwałą.

§ 49

1. Informacje uzyskane  w wyniku przeprowadzo-
nej kontroli organy wymienione w § 45 przed-
stawiają w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności orga-
nu sołectwa, w tym ustalonycn nieprawidłowo-
ści oraz osób za nie odpowiedzialnycn.

§ 50

1. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do
sporządzenia oceny działalności organów sołec-
twa.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, sporządzona
jest  przy uwzględnieniu wszystkicn kryteriów, o
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którycn mowa w § 44 ust. 1, cnyba że Rada
zleci sporządzenie oceny na podstawie wybra-
nego kryterium lub wybranycn kryteriów.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje sfor-
mułowanie wniosków co do sposobu usunięcia
stwierdzonycn nieprawidłowości.

4. Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiona
jest Radzie w terminie określonym przez Radę.

§ 51

Komisja, o której mowa w § 45 ust. 2, na zlecenie
Rady, wydaje opinię o działalności organów sołec-
twa.

§ 52

1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
sprawowany jest na podstawie kryterium zgod-
ności z prawem.

2. Organami nadzoru nad działalnością organów
sołectwa jest Rada i Wójt.

§ 53

Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i da-
nycn, dotyczącycn organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnycn do wykonywania przysłu-
gującycn im uprawnień nadzorczycn.

§ 54

Rołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie
ucnwały zebrania w ciągu 14 dni od dnia icn podję-
cia.

§ 55

1. Ucnwała zebrania wiejskiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. O nieważności ucnwały ze-
brania wiejskiego w całości lub w części orzeka
Rada.

2. Wójt może wstrzymać wykonanie ucnwały ze-
brania wiejskiego. Wstrzymanie traci moc w
momencie zakończenia sesji Rady Gminy, na

której ucnwała była poddana procedurze nadzor-
czej.

3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa
Rada nie stwierdza nieważności ucnwały zebra-
nia wiejskiego ograniczając się do wskazania
ucnwałą, iż została wydana z naruszeniem pra-
wa.

4. Ucnwały Rady, o którycn mowa w ust. 1 i 3,
sporządzone są z uzasadnieniem faktycznym i
prawnym.

§ 56

Przewodniczący Rady Gminy zapewnia sołtysowi
dostęp do informacji i danycn, dotyczącycn spra-
wowania nadzoru nad działalnością organów sołec-
twa, niezbędnycn do prawidłowego wykonania
zadań organów sołectwa.

§ 57

Zmian niniejszego Rtatutu dokonuje Rada Gminy
Kobierzyce.

§ 58

Wykonanie ucnwały powierza się Wójtowi Gminy
Kobierzyce.

§ 59

Traci moc ucnwała nr IX/89/07 Rady Gminy Kobie-
rzyce z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie statutu
sołectwa Cnrzanów – Magnice

§ 60

Ucnwała wcnodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

CZESŁAW CZERWIEC
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Załąwznik wrafiwzna nr 1 do uwhwała Rada
Ymina Kobierzawe nrXXII/290/08 z dnia
4 lipwa 2008 r. (poz. 2562)
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UCHWAŁA RADY YMINY KRBIERZYCE
NR XXII/291/08

z dnia 4 lipca 2008 r.

w sprawie sraruru sołewrwa Mawniwe

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Kobierzyce ucnwala:

SYAYUY SRŁECYWA MAYNICE

R o z d z i a ł   1

Posranowienia owólne

§ 1

1. Rołectwo Magnice jest jednostką pomocniczą
Gminy Kobierzyce.

2. Obszar Rołectwa Magnice obejmuje miejsco-
wość Cnrzanów. Obszar Rołectwa Magnice
w Gminie Kobierzyce przedstawia mapa stano-
wiąca załącznik nr 1 do niniejszego Rtatutu.

3. Riedzibą organów Rołectwa jest miejscowość
Magnice.

§ 2

1. Członkami wspólnoty sołeckiej są wszyscy
mieszkańcy sołectwa.

2. Przedstawiciele osób prawnycn oraz jednostek
organizacyjnycn nieposiadającycn osobowości
prawnej mogą uczestniczyć w zebraniu wiejskim
bez prawa głosu.

§ 3

1. Rołectwo może utworzyć jednostkę niższego
rzędu jako podsołectwo.

2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia
sołectwa określa statut Gminy Kobierzyce.

§ 4

1. Niniejszy statut określa organizację i zakres
działania Rołectwa Cnrzanów, zwanego dalej
„sołectwem”, w tym:
1) nazwę i obszar sołectwa;
2) zasady i tryb wyborów organów sołectwa;
3) organizację i zadania organów sołectwa;
4) zakres zadań przekazywanycn jednostce

przez gminę oraz sposób icn realizacji;
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów

gminy nad działalnością organów jednostki
pomocniczej.

6) kompetencje organów sołectwa w sprawacn
gospodarowania mieniem;

7) kompetencje organów sołectwa w sprawacn
finansowycn.

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa dalej o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę

Kobierzyce;
2) sołectwie - należy przez to rozumieć Rołec-

two Cnrzanów w Gminie Kobierzyce;
3) statucie gminy – należy przez to rozumieć

statut Gminy Kobierzyce;

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gmi-
ny Kobierzyce;

5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Kobierzyce;

6) Zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć
Zebranie Wiejskie Rołectwa Magnice w Gmi-
nie Kobierzyce;

7) Rołtysie – należy przez to rozumieć Rołtysa
Rołectwa Magnice w Gminie Kobierzyce;

8) Radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć
Radę Rołecką Rołectwa Magnice.

R o z d z i a ł   2

Zadania sołewrwa i sposób iwh realizaw i

§ 5

Do zadań sołectwa należy:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonaniu

zadań publicznycn na rzecz mieszkańców so-
łectwa;

2) reprezentowanie interesów mieszkańców so-
łectwa wobec organów gminy;

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w ży-
ciu publicznym wszystkicn mieszkańców so-
łectwa;

4) zgłaszanie do organów gminy wniosków doty-
czącycn budowy, rozbudowy i remontów:
a) dróg, placów, ulic, cnodników, tras rowe-

rowycn, mostów
b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ście-

ków komunalnycn, a także sieci energetycz-
nej i gazowej oraz oświetlenia ulicznego,

c) przystanków autobusowycn
d) szkół podstawowycn i przedszkoli,
e) obiektów zabytkowycn,
f) obiektów obsługi rucnu turystycznego,
g) obiektów sportowycn i wypoczynkowycn;

5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicja-
tyw dotyczącycn:
a) współdziałania z policją i strażą pożarną w

zakresie bezpieczeństwa i porządku na ob-
szarze sołectwa,

b) współpracy z organizacjami i instytucjami
pozarządowymi działającymi na terenie
Gminy Kobierzyce,

c) ocnrony środowiska naturalnego i ocnrony
przyrody,

d) konsultacji społecznycn w sprawacn nale-
żącycn do zakresu działania Rady,
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e) pomocy społecznej, w szczególności po-
przez sygnalizowanie potrzeb w zakresie
organizowania konkretnycn form pomocy
społecznej,

f) organizacji i godzin pracy zakładów uży-
teczności publicznej w sposób odpowiada-
jący potrzebom mieszkańców sołectwa:

6) gospodarowanie przekazanymi składnikami
mienia komunalnego oraz mieniem gminy przy-
sługującym mieszkańcom sołectwa;

7) realizacja wydatków z budżetu Gminy Kobie-
rzyce w zakresie określonym w statucie gminy;

8) utrzymanie porządku i czystości na obszarze
sołectwa;

9) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szcze-
gólności w sprawacn dotyczącycn:
a) studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Kobie-
rzyce oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie dotyczącym obszaru
sołectwa,

b) zmian statutu Gminy Kobierzyce,
c) zmian statutu sołectwa,
d) przepisów porządkowycn,
e) określenia ilości punktów sprzedaży napo-

jów alkonolowycn i zasad icn usytuowania
na obszarze sołectwa,

f) szkół podstawowycn i przedszkoli na obsza-
rze sołectwa,

g) zasad zagospodarowania mieniem komunal-
nym znajdującym się na terenie sołectw,

n) zmian nazewnictwa ulic, placów oraz
nadawanie nazw miejscowości i przysiół-
ków.

10) Wydawanie opinii dla organów gminy dotyczą-
cycn innycn ważnycn spraw Rołectwa.

§ 6

Zadania określone w §5 sołectwo realizuje w
szczególności poprzez:
1) podejmowanie ucnwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowa-

dzaniu konsultacji społecznycn;
4) przedstawianie organom gminy projektów inicja-

tyw społecznycn i gospodarczycn;
5) współpracę organizacji spotkań Radnycn Gminy

Kobierzyce i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
7) współpracę z jednostkami organizacyjnymi Gmi-

ny Kobierzyce;
8) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi

Gminy Kobierzyce;
9) współpracę z organizacjami pozarządowymi.

R o z d z i a ł   3

Zasada i rrab waborów
Yrab waborów i odwoławanie sołrasa i rada sołewkie 

§ 7

Rołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nie-
ograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkań-
ców sołectwa uprawnionycn do głosowania.

§ 8

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) soł-
tysa i rady sołeckiej ma każdy mieszkaniec sołec-
twa uprawniony do głosowania zgodnie z ustawą
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad, powiatów i sejmików województw
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 159, poz.
1547, z późn. zm.)

§ 9

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze)
przysługuje osobie mającej prawo wybierania.

§ 10

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarzą-
dza się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące
od dnia wyboru rady gminy, jednakże nie później
niż 2 miesiące przed upływem kadencji sołtysa i
rady sołeckiej.

2. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję
odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym
nie później niż 14 dni przed upływem kadencji
sołtysa i rady sołeckiej.

3. W razie konieczności wyboru sołtysa lub człon-
ków rady sołeckiej przed upływem kadencji,
wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30
dni od wystąpienia icn przyczyny.

§ 11

1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i człon-
ków rady sołeckiej zwołuje Wójt. W tym celu
Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania
oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.

2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania
wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkań-
ców sołectwa co najmniej 7 dni przed wyzna-
czoną datą zebrania.

3. Krąg osób uprawnionycn do głosowania ustala
się na podstawie spisu wyborców.

4. Rpis sporządza się w urzędzie gminy, naj-
później w 7 dniu przed dniem wyborów, na
podstawie spisu wyborców do rady gminy,
sporządzonego na zasadacn określonycn w
przepisacn ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (tekst jednolity  z
2003 r. Dz. U. nr 159, poz. 1547 z późn.
zm.).

5. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię
ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny
PEREr oraz adres zamieszkania wyborcy.

6. Rpis wyborców jest udostępniony do wglądu u
sołtysa na 7 dni przed terminem wyborów.

7. Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwy-
czajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wybor-
ców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.

8. Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą
być wnoszone reklamacje.

9. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w
terminie 3 dni od daty jej wniesienia.

10. Rpis wyborców przekazuje się w dniu wybo-
rów przewodniczącemu komisji wyborczej.
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§ 12

1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej
wymagane jest oddanie głosów przez co naj-
mniej 1/10 osób posiadającycn prawo wybiera-
nia sołtysa i członków rady sołeckiej.

2. Jeżeli na zebraniu wiejskim zwołanym dla wybo-
ru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uzyska-
no wymaganej liczby głosów, Wójt po upływie
pół godziny zwołuje zebranie wiejskie w tym
samym dniu celem wyboru sołtysa i rady sołec-
kiej.

3. Na zebraniu wiejskim zwołanym według ust. 2
warunek minimalnej liczby oddanycn głosów nie
obowiązuje.

§ 13

1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3
członków wybranycn spośród obecnycn na ze-
braniu osób, posiadającycn prawo wybierania
sołtysa i członków rady sołeckiej.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandy-
dująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Członkiem komisji nie może być małżonek,
wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty
w tej samej linii lub  stopniu kandydata na sołty-
sa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba
pozostająca z kandydatem w stosunku przyspo-
sobienia.

4. Wyboru członków komisji dokonuje zebranie
wiejskie.

5. Wybór członków komisji odbywa się w głoso-
waniu jawnym.

6. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy
zyskali kolejno największą liczbę głosów. Prze-
wodniczącym komisji zostaje kandydat, który
uzyskał największą liczbę głosów. W razie rów-
nej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat
najstarszy wiekiem.

§ 14

1. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przygotowanie kart do głosowania,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ustalenie wyników głosowania,
5) sporządzenie protokołu z przeprowadzonycn

wyborów.
2. Protokół podpisuje przewodniczący komisji, jej

członkowie oraz przewodniczący zebrania i po-
daje go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

3. Protokół z przeprowadzonycn wyborów stanowi
załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.

§ 15

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej od-
bywają się spośród nieograniczonej liczby kan-
dydatów mającycn prawo wybieralności, zgło-
szonycn na zebraniu wiejskim.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokona-
nia wyboru sołtysa. W drugiej kolejności prze-
prowadza się wybory członków rady sołeckiej.

3. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapew-
niające tajność głosowania, w liczbie umożli-

wiającej uczestnikom zebrania swobodne ko-
rzystanie z nicn.

4. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkicn na-
zwisk kandydatów, przewodniczący komisji zgła-
sza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie li-
sty kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwy-
kłą większością głosów obecnycn członków ze-
brania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.

5. Przed rozpoczęciem głosowania komisja
sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta,
po czym zamyka i opieczętowuje ją pieczątką
sołecką oraz ustala liczbę otrzymanycn kart do
głosowania.

6. Od cnwili opieczętowania, aż do zakończenia
głosowania urny otwierać nie wolno.

7. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca
okazuje komisji dokument umożliwiający
stwierdzenie jego tożsamości.

8. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zo-
stanie przez komisję dopisany do spisu  i do-
puszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli wy-
każe, iż stale mieszka na terenie sołectwa.

9. Wyborca potwierdza otrzymanie karty wła-
snym podpisem w rubryce spisu na to prze-
znaczonej.

10. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone
pieczęcią sołectwa.

11. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca
udaje się do miejsca zapewniającego tajność gło-
sowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.

12. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie
znaku X na karcie do głosowania, przy nazwi-
sku jednego z kandydatów na sołtysa i przy
nazwiskacn kandydatów na członka rady so-
łeckiej. Karty do głosowania niewypełnione, lub
wypełnione w inny sposób poczytuje się za
głos nieważny.

13. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
14. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wsku-

tek nadzwyczajnycn wydarzeń głosowanie było
przejściowo uniemożliwione, komisja może za-
rządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odro-
czenie do dnia następnego. Ucnwała komisji w
tej sprawie powinna być natycnmiast podana do
wiadomości mieszkańców sołectwa.

15. W razie przerwania lub odroczenia głosowania
komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej i
oddaje urnę wraz ze spisem wyborców na
przecnowanie przewodniczącemu komisji. W
miarę możliwości komisja ustala również liczbę
kart niewykorzystanycn, umieszcza je w nie-
opieczętowanym pakiecie i oddaje na prze-
cnowanie przewodniczącemu komisji. Przed
ponownym podjęciem głosowania komisja
stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie
i pakiecie z kartami są nienaruszone.

16. W lokalu zebrania wiejskiego dla wyboru sołty-
sa i członków rady sołeckiej, jakakolwiek agi-
tacja wyborcza jest zabroniona.

17. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzy-
manie porządku i spokoju w czasie głosowania.

18. Wójt gminy zapewnia środki niezbędne dla
utrzymania porządku i spokoju w czasie gło-
sowania.
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§ 16

1. Za wybranego sołtysa uważa się kandydata,
który uzyskał największą liczbę głosów.

2. W przypadku zgłoszenia przez zebranie wiejskie
jednego kandydata na sołtysa, o wyborze tego
kandydata decyduje złożony co najmniej jeden
głos – tzn. postawienie znaku „x” na karcie gło-
sowania przy tym nazwisku.

3. Za wybranycn członków rady sołeckiej uważa
się kandydatów, którzy uzyskali kolejno naj-
większą liczbę głosów.

4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów
przez kandydatów na sołtysa lub członka rady
sołeckiej głosowanie powtarza się.

§ 17

1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady
sołeckiej następuje na skutek:
1) Złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z

pełnionej funkcji;
2) Pozbawienia praw publicznycn i wyborczycn

oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie pra-
womocnego wyroku sądu;

3) Śmierci;
4) Cnoroby lub innycn zdarzeń uniemożliwiają-

cycn sprawowanie funkcji przez okres 3 mie-
sięcy;

2. W przypadkacn określonycn w ust. 1 pkt. 1 , 2 i
4 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie
zebranie wiejskie zwołane przez Wójta.

§ 18

W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub
członka rady sołeckiej, przeprowadza się wybory
uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub
członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.

§ 19

1. Rołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być
przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem
kadencji.

2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej
następuje z inicjatywy:
a) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadającycn

prawo wybierania zgłoszonej w formie pi-
semnego wniosku,

b) Wójta,
c) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie

pisemnego wniosku.
3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uza-

sadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje się biegu.

4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej
powinno być poprzedzone wysłucnaniem zainte-
resowanego, cnyba że osoba ta wiedziała o ter-
minie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżą-
cycn po jej stronie.

§ 20

1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub
członka rady sołeckiej zwołuje Wójt, ustalając
miejsce, dzień i godzinę zebrania z zastrzeże-
niem § 12. Odwołanie następuje zwykłą więk-
szością głosów.

2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka
rady sołeckiej dokonuje się na tym samym ze-
braniu, które zostało zwołane dla odwołania soł-
tysa lub członka rady sołeckiej.

3. Wyborów przedterminowycn nie przeprowadza
się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.

4. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wy-
branycn w wyboracn uzupełniającycn i przed-
terminowycn upływa z dniem zakończenia ka-
dencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybra-
nycn w wyboracn zarządzonycn  na podstawie
§ 11 ust. 1.

§ 21

Wydatki związane z organizowaniem przygotowań i
przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z bu-
dżetu gminy.

R o z d z i a ł   4

Rrwana sołewrwa i rada sołewka

§ 22

1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie wiejskie,
2) Rołtys.

§ 23

1. Organem ucnwałodawczym sołectwa  jest ze-
branie wiejskie.

2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
3. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery

lata.

§ 24

1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:
1) ucnwalenie rocznego planu wydatków sołec-

twa;
2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wyko-

nania rocznego planu wydatków sołectwa;
3) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sołtysa i

członków rady sołeckiej;
4) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej

ucnwał;
5) podejmowanie inicjatyw społecznycn i go-

spodarczycn przedstawionycn organom gmi-
ny;

6) opiniowanie w sprawie łączenia i podziału
sołectwa;

7) podejmowanie ucnwał w innycn sprawacn
ważnycn dla sołectwa.

2. Inicjatywę ucnwałodawczą posiada sołtys, rada
sołecka oraz każdy uczestnik zebrania wiejskiego.

§ 25

Wójt i Przewodniczący Rady każdorazowo infor-
mowani są przez sołtysa o zwołanym przez niego
zebraniu wiejskim.

§ 26

Prawo do głosowania mają członkowie wspólnoty o
którycn mowa w § 8 – posiadający czynne prawo
wyborcze.
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§ 27

1. ristę osób uprawnionycn do głosowania na ze-
braniu wiejskim ustala się na podstawie spisu
wyborców, sporządzonego celem przeprowa-
dzenia wyborów do organów Gminy Kobierzyce.

2. Ogłoszenie o spisie osób uprawnionycn do głoso-
wania na zebraniu wiejskim sołtys podaje najpóźniej
na 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego.

3. W spisie osób uprawnionycn do głosowania na
zebraniu wiejskim umieszcza się nazwisko i
imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewi-
dencyjny PEREr oraz adres zamieszkania
uczestnika sołeckiej wspólnoty.

4. Zmiany składu zebrania wiejskiego uwzględnione
są przez sołtysa w spisie osób uprawnionycn do
głosowania na zebraniu wiejskim, aż do dnia po-
przedzającego obrady zebrania wiejskiego.

5. Na nieprawidłowości w spisie osób uprawnio-
nycn do głosowania na zebraniu wiejskim mogą
być wnoszone reklamacje.

6. Reklamacje rozpatruje Wójt w ciągu 3 dni od
daty wnoszenia. Rozstrzygnięcie Wójta jest
ostateczne.

7. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiej-
skim odnotowują swoją obecność na liście
obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w
którym odbywa się zebranie. rista obecności
jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy
do stwierdzenia prawomocności obrad.

§ 28

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 miesz-

kańców sołectwa;
3) na pisemny wniosek rady sołeckiej;
4) na pisemny wniosek organu gminy.

2. Pisemny wniosek powinien zawierać uzasadnie-
nie.

3. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i
podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóź-
niej w 7 dni przed dniem obrad zebrania wiej-
skiego w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2,
3 i 4, termin obrad zebrania wyznaczony jest na
14 dni od daty złożenia wniosku.

5. Zebranie wiejskie zwołuje się w miarę istnieją-
cycn potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.

6. Zebranie wiejskie uznaje się za ważne, jeżeli
uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkań-
ców uprawnionycn do głosowania .

§ 29

1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys.
2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania

wiejskiego, wyznacza osobę, która przejmie
uprawnienia i obowiązki przewodniczącego ze-
brania.

3. Porządek obrad  ustala sołtys po zasięgnięciu
opinii rady sołeckiej.

4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupeł-
niony na wniosek każdego członka wspólnoty
sołeckiej uprawnionego do głosowania, zgłoszo-
ny nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji

nad pierwszym punktem porządku obrad ustalo-
nego zgodnie z ust. 3.

5. Wniosek zgłaszany zgodnie z ust. 4 zostaje
uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż
połowa obecnycn członków zebrania wiejskiego.

§ 30

Członkowie wspólnoty sołeckiej uprawnieni do gło-
sowania mają podczas zebrania wiejskiego prawo
do:
1) zgłaszania inicjatyw ucnwałodawczycn;
2) głosu w dyskusji;
3) zadawania pytań;
4) żądania utrwalenia w protokole własnycn wnio-

sków i wypowiedzi;
5) głosowania;
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.

§ 31

1. Ucnwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą
większością głosów, tzn. liczba głosów „za”
musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Głosowanie jest jawne. Ograniczenia jawności
głosowania mogą wynikać jedynie z ustawy.

3. O ile w wyznaczonym terminie zebrania wiej-
skiego nie stwierdzono niezbędnego quorum,
o którym mowa w § 28 ust.6, zebranie wiej-
skie może być zwołane w tym samym dniu po
upływie pół godziny, a ucnwały zapadają
zwykłą większością głosów  bez względu na
liczbę obecnycn na zebraniu mieszkańców
sołectwa.

4. Głosu w dyskusji udziela przewodniczący zebra-
nia. Czas jednego wystąpienia nie powinien
przekroczyć 5 minut.

§ 32

1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się
protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,

w  którym terminie zebranie się odbywa;
2) liczbę mieszkańców biorącycn udział w ze-

braniu, stwierdzenie jego prawomocności,
wybór sekretarza zebrania;

3) nazwiska zaproszonycn osób na zebranie i
oznaczenie icn nazwisk lub funkcji;

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzed-
niego zebrania;

5) zatwierdzony porządek obrad;
6)   sformułowanie zgłaszanycn i formułowa-

nycn wniosków;
7) podjęcie ucnwały na zebraniu;
8) podpis przewodniczącego i sekretarza zebra-

nia wiejskiego.
2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a

ucnwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się
z początkiem nowego roku kalendarzowego.

3. Do protokołu zebrania załącza się odrębnie:
1) ucnwały zebrania wiejskiego zawierające ko-

lejny numer oraz datę podjęcia;
2) listę obecności członków zebrania wiejskiego;
3) listę obecności osób zaproszonycn.

4. Ucnwały zebrania podpisuje przewodniczący
zebrania wiejskiego.
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§ 33

Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie zebrań wiejskicn;
2) wykonywanie ucnwał zebrania wiejskiego;
3) reprezentowanie sołectwa wobec organów

Gminy Kobierzyce;
4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
5) uczestniczenie w naradacn sołtysów organi-

zowanycn przez Wójta ;
6) uczestniczenie w spotkaniacn z radnymi gminy

poświęconycn realizacji zadań Gminy Kobie-
rzyce;

7) składanie sprawozdania z wykonania rocznego
planu wydatków sołectwa, najpóźniej do 30
marca roku następnego po roku, którego doty-
czy plan;

8) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania
ze swojej działalności oraz z działalności rady
sołeckiej;

9) przygotowanie projektów ucnwał zebrania
wiejskiego;

10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa;
11) załatwianie bieżącycn spraw związanycn z

zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem
komunalnym;

12) współdziałanie z organami Gminy Kobierzyce w
organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji
społecznycn;

13) opracowywanie projektów inicjatyw społecz-
nycn i gospodarczycn przedstawianycn orga-
nom gminy;

14) organizowanie spotkań radnycn Gminy Kobie-
rzyce i Wójta z mieszkańcami sołectwa,

15) zgłaszanie wniosków  komisjom Rady;
16) tworzenie warunków do współpracy z innymi

jednostkami pomocniczymi Gminy Kobierzyce
oraz organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie Gminy Kobierzyce;

17) prowadzenie pełnej dokumentacji sołectwa, w
szczególności:
– protokołów zebrań wiejskicn wraz z listami

obecności,
–  ucnwał zebrań wiejskicn,
– protokołów z posiedzeń rady sołeckiej,
– innycn dokumentów powierzonycn sołec-

twu przez Wójta, w tym wynikającycn z
działalności na powierzonym mieniu.

18) Przekazanie protokołem zdawczo- odbiorczym,
w terminie 14 dni od wyborów sołtysa, wszel-
kicn dokumentów Rołectwa swemu następcy,
a także pieczęci i tablic oraz innycn składników
związanycn z działalnością Rołtysa jako organu
wykonawczego.

§ 34

Rołtys niebędący radnym w Gminie Kobierzyce
może brać udział w obradacn Rady bez prawa
udziału w głosowaniu.

§ 35

1. Rołtys korzysta z ocnrony prawnej przysługują-
cej funkcjonariuszom publicznym.

2. Rada może ustanowić zasady, na jakicn sołty-
sowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów po-
dróży służbowej.

§ 36

1. Działania sołtysa wspomaga rada sołecka.
2. Rada sołecka składa się z 5 osób.
3. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

1) opiniowanie porządku obrad zebrania wiej-
skiego;

2) zbieranie wniosków i innycn wystąpień
mieszkańców w sprawacn sołectwa;

3) występowanie wobec zebrania wiejskiego z
inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkań-
ców sołectwa w rozwiązywaniu jego proble-
mów i realizacji zadań Gminy Kobierzyce;

4) utrzymywanie kontaktów z organizacjami
społecznymi współpracującymi z jednostkami
samorządu terytorialnego.

§ 37

1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę
potrzeb.

2. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys z wła-
snej inicjatywy lub na wniosek większości jej
członków.

3. O terminie, miejscu i porządku zebrania sołtys
zawiadamia członków rady sołeckiej ustnie lub
pisemnie.

4. Na zaproszenie sołtysa w posiedzeniacn rady
sołeckiej uczestniczą bez prawa głosowania
radni  Gminy Kobierzyce.

§ 38

Rada Rołecka wyraża swoją wolę w formie ucnwał,
które mogą także przybierać postać:

1) deklaracji – zawierającej samozobowiązanie
się do określonego postępowania,

2) oświadczenia – zawierającego stanowisko w
danej sprawie,

3) opinii – zawierającej ocenę danej sprawy,
4) wniosku – zawierającego przekazanie danej

sprawy adresatowi.

§ 39

1. Z każdego posiedzenia Rady Rołeckiej sporządza
się protokół.

2. Protokół powinien zawierać:
1) numer posiedzenia, rok oraz datę i porządek

obrad Rady sołeckiej, a także nazwisko pro-
tokolanta,

2) nazwiska obecnycn członków Rady Rołeckiej
oraz radnycn i zaproszonycn gości,

3) krótkie streszczenie dyskusji i przebiegu gło-
sowania,

4) jednoznacznie ogłoszone postanowienia Rady
Rołeckiej (deklaracje, oświadczenia, opinie,
wnioski),

3. Protokół podpisują: sołtys, protokolant oraz
obecni na posiedzeniu członkowie rady sołeckiej.

R o z d z i a ł   5

Zasada zarządu mieniem sołewrwa

§ 40

1. Rołectwo zarządza mieniem będącym w jego
posiadaniu oraz mieniem przekazanym przez Ra-
dę Gminy odrębną ucnwałą.
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2. W zakresie zwykłego zarządu mieniem, o jakim
mowa w ust. 1, sołectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym,

poprzez dokonywanie niezbędnycn napraw,
konserwacji i remontów,

2) załatwia bieżące sprawy związane z eksplo-
atacją mienia,

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem i
sprawuje nad nim dozór,

4) prowadzi księgi inwentarzowe.

§ 41

1. Przekazaniu na rzecz sołectwa podlega mienie,
niezbędne do realizacji zadań dotyczącycn:
1) utrzymania i eksploatacji budynków admini-

strowanycn przez sołtysa;
2) utrzymania czystości na obszarze sołectwa;

2. Rada Gminy określa zasady przekazywania mie-
nia, o którym mowa w ust. 1, odrębną ucnwałą.

3. Rkładniki mienia komunalnego zakupione ze
środków wyodrębnionycn dla sołectwa pozo-
stają w  posiadaniu sołectwa, o ile Rada nie po-
stanowi inaczej.

R o z d z i a ł   6

Zasada wospodarki finansowe  sołewrwa

§ 42

1. Rołectwo prowadzi gospodarkę finansową w
ramacn budżetu gminy na podstawie zakresu
uprawnień.

2. Rołectwo prowadzi gospodarkę w ramacn przy-
znanycn środków finansowycn.

3. Środki finansowe sołectwa pocnodzące z budże-
tu gminy, wydzielone na wspomaganie określo-
nycn zadań sołectwa, mogą być przeznaczone
na cele określone w ucnwale Rady Gminy.

§ 43

1. Zebranie wiejskie ucnwala plan finansowy, który
sołtys przekazuje organom gminy.

2. Rołtys wykonuje ucnwały zebrania wiejskiego w
zakresie wydatków sołectwa, zgodnie z prelimi-
narzem finansowym zatwierdzonym przez ze-
branie wiejskie w drodze ucnwały. Wszelkie
zmiany w preliminarzu wymagają akceptacji ze-
brania wiejskiego.

3. Rołtys przygotowuje projekt ucnwały zebrania
wiejskiego w sprawie rocznego planu  wydatków
sołectwa nie później niż do 15 września roku po-
przedzającego rok budżetowy Gminy Kobierzyce,
po czym niezwłocznie zwołuje zebranie wiejskie.

4. Rołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu
wiejskiemu z zakresu wykonania ucnwał zebra-
nia wiejskiego, dotyczącycn wydatków finan-
sowycn sołectwa.

R o z d z i a ł   7

Konrrola i nadzór

§ 44

1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawo-
wana jest na podstawie kryteriów zgodności z
prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na
celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie
działalności organów poddanycn kontroli, rzetel-
ne jego udokumentowanie i dokonanie oceny
kontrolowanej działalności według kryteriów
określonycn w ust. 1.

§ 45

1. Kontrolę działalności organów sołectwa spra-
wuje Rada.

2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, Rada realizuje
poprzez działania własne lub wyznaczonycn ko-
misji, w tym także komisji rewizyjnej.

3. Komisja, o której mowa w ust. 2 , wykonuje
zadania z zakresu kontroli działalności organów
sołectwa wyznaczonego przez Radę.

§ 46

1. Organy wymienione w § 45 mają prawo bezpo-
średniego wglądu w działalność organów sołec-
twa.

2. Organy wymienione w § 45 mają prawo bezpo-
średniego wglądu w tok poszczególnycn spraw
załatwianycn przez organ sołectwa.

3. Kontrola działalności organów sołectwa doko-
nywana jest na zlecenie Rady, jednak nie rza-
dziej niż jeden raz na cztery lata.

4. Kontrola poszczególnycn spraw załatwianycn
przez organ sołectwa dokonywana jest na zlece-
nie Rady.

§ 47

1. Członkowie organów wymienionycn w § 45, w
związku z wykonaniem zadań z zakresu kontroli
działalności organów sołectwa mają prawo do:
1) swobodnego wstępu do pomieszczeń prze-

znaczonycn do działalności organów sołec-
twa;

2) wglądu do wszystkicn dokumentów związa-
nycn z działalnością organów sołectwa;

3) przeprowadzania oględzin składników mienia
będącycn w posiadaniu sołectwa;

4) obserwacji przebiegu określonycn czynności;
5) żądania od sołtysa udzielenia ustnycn i pi-

semnycn wyjaśnień;
6) zwrócić się do Wójta o zbadanie każdej

sprawy, o ile kontrola wymaga korzystania z
pomocy specjalistów zatrudnionycn w urzę-
dzie gminy i gminnycn jednostkacn organiza-
cyjnycn.

§ 48

1. Członek organów wymienionycn w § 45 podlega
wyłączeniu od kontroli, na wniosek lub z urzędu,
jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na
jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obo-
wiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z
nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnycn
i powinowatycn  do drugiego stopnia bądź osób
związanycn z nim z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli.

2. Członek organów wymienionycn w § 45 może
być wyłączony od kontroli, na wniosek lub z
urzędu w każdym czasie, jeżeli zacnodzą uza-
sadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
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3. O przyczynacn powodującycn wyłączenie czło-
nek organów wymienionycn w § 45 niezwłocz-
nie zawiadamia przewodniczącego Rady.

4. O wyłączeniu członka komisji postanawia Rada
ucnwałą.

§ 49

1. Informacje uzyskane  w wyniku przeprowadzo-
nej kontroli organy wymienione w § 45 przed-
stawiają w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli działalności orga-
nu sołectwa, w tym ustalonycn nieprawidłowo-
ści oraz osób za nie odpowiedzialnycn.

§ 50

1. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do
sporządzenia oceny działalności organów sołec-
twa.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1 sporządzona jest
przy uwzględnieniu wszystkicn kryteriów, o któ-
rycn mowa w § 44 ust. 1, cnyba że Rada zleci
sporządzenie oceny na podstawie wybranego
kryterium lub wybranycn kryteriów.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje sfor-
mułowanie wniosków co do sposobu usunięcia
stwierdzonycn nieprawidłowości.

4. Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiona
jest Radzie w terminie określonym przez Radę.

§ 51

Komisja, o której mowa w § 45 ust. 2, na zlecenie
Rady, wydaje opinię o działalności organów sołec-
twa.

§ 52

1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa
sprawowany jest na podstawie kryterium zgod-
ności z prawem.

2. Organami nadzoru nad działalnością organów
sołectwa jest Rada i Wójt.

§ 53

Rada i Wójt mają prawo żądania informacji i da-
nycn, dotyczącycn organizacji i funkcjonowania
sołectwa, niezbędnycn do wykonywania przysłu-
gującycn im uprawnień nadzorczycn.

§ 54

Rołtys zobowiązany jest do przedłożenia Radzie
ucnwały zebrania w ciągu 14 dni od dnia icn
podjęcia.

§ 55

1. Ucnwała zebrania wiejskiego sprzeczna z pra-
wem jest nieważna. O nieważności ucnwały ze-
brania wiejskiego w całości lub w części orzeka
Rada.

2. Wójt może wstrzymać wykonanie ucnwały ze-
brania wiejskiego. Wstrzymanie traci moc w
momencie zakończenia sesji Rady Gminy, na
której ucnwała była poddana procedurze nadzor-
czej.

3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa
Rada nie stwierdza nieważności ucnwały zebra-
nia wiejskiego ograniczając się do wskazania
ucnwałą, iż została wydana z naruszeniem pra-
wa.

4. Ucnwały Rady, o którycn mowa w ust. 1 i 3,
sporządzone są z uzasadnieniem faktycznym i
prawnym.

§ 56

Przewodniczący Rady Gminy zapewnia sołtysowi
dostęp do informacji i danycn, dotyczącycn spra-
wowania nadzoru nad działalnością organów sołec-
twa, niezbędnycn do prawidłowego wykonania
zadań organów sołectwa.

§ 57

Zmian niniejszego Rtatutu dokonuje Rada Gminy
Kobierzyce.

§ 58

Wykonanie ucnwały powierza się Wójtowi Gminy
Kobierzyce.

§ 59

Traci moc ucnwała nr IX/89/07 Rady Gminy Kobie-
rzyce z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie statutu
sołectwa Cnrzanów – Magnice

§ 60

Ucnwała wcnodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

CZESŁAW CZERWIEC
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