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UCHWAŁA Nr 163/13 
Rady Gminy Władysławów 

z dnia 27 marca 2013 r.   
w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Władysławów – podobszar II 
 

 
Na podstaw ie art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustaw y z dnia 27 marca 2003 r. o planow aniu 
i zagospodarow aniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1455 oraz z 2013 r. poz. 
21), art. 4 ust. 2 ustaw y z dnia 25 czerw ca 2010 r. o zmianie ustaw y o planow aniu 
i zagospodarow aniu przestrzennym, ustaw y o Państw ow ej Inspekcji Sanitarnej oraz ustaw y 
o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz art. 7 ust. 1 
pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustaw y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz 
z 2013 r. poz. 153) w  zw iązku z uchw ałą Nr 220/2010 Rady Gminy Władysław ów  z dnia 16 marca 
2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Władysławów, zmienionej uchw ałą Nr 127/12 Rady Gminy Władysław ów  
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów, Rada Gminy 
Władysławów uchwala, co następuje: 

 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§1. 1. Stw ierdza się zgodność planu z ustaleniami Studium uw arunkow ań i kierunków  

zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów , przyjętego uchw ałą Nr 205/09 Rady 
Gminy Władysław ów  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów,  zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 

2. Uchw ala się miejscow y plan zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów  - 
podobszaru II, zw any dalej planem. 
 

3. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uw ag do projektu planu, zgodnie z załącznikiem 
nr 3. 
 

4. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w  planie, inw estycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań w łasnych gminy oraz zasadach ich f inansow ania, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
 

§2. 1. Granice obszaru objętego planem w yznaczają granice administracyjne gminy 
Władysław ów  z w yłączeniem następujących fragmentów  obrębów : 

1) Kamionka – w  granicach działek o nr ew id. 67/4, 66/2, 65/2, 64/2, 63/2, 62/2, 61/2, 60/2, 
59/2, 58/2; 

2) Mariantów  - w  granicach działek o nr ew id. 232, 186/3, 306, 305, 307/1; 
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3) Wyszyna - w  granicach działek o nr ew id. 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 459, 41/1, 450, 449, 448, 
447, 446, 452, 444, 445, 451, 41/3 41/4, 41/5, 41/6, 41/8, 39, 457 oraz południow ej części 
działki nr ew id. 38/2; 

4) Felicjanów  – w  granicach działek o nr ew id. 61 i 64. 
 

2. Granice podobszaru II, w  granicach obszaru objętego planem, będącego przedmiotem 
niniejszej uchw ały, w yznaczają granice następujących obrębów  geodezyjnych: Leonia, Wyszyna 
(z w yłączeniem działek o nr ew id. 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 459, 41/1, 450, 449, 448, 447, 446, 452, 
444, 445, 451, 41/3 41/4, 41/5, 41/6, 41/8, 39, 457 oraz południow ej części działki nr ew id. 38/2), 
Przyborów , Jabłonna, Skarbki, Chylin, Russocice, Felicjanów  (z w yłączeniem działek o nr ew id. 61 
i 64), Władysław ów , Mariantów  (z w yłączeniem działek o nr ew id. 232, 186/3, 306, 305, 307/1), 
Małoszyna, Międzylesie. 
 

3. Granice obszaru objętego planem oraz podobszarów  oznaczono na rysunku planu. 
 
§3. Integralną częścią uchw ały jest: 

1) rysunek planu w  skali 1: 2000, stanow iący załącznik nr 1 do niniejszej uchw ały, składający 
się z 13 arkuszy opracow anych na mapie ew idencyjnej; 

2) stw ierdzenie przez Radę Gminy Władysław ów  zgodności planu z ustaleniami Studium 
uw arunkow ań i kierunków  zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów , 
stanow iące załącznik nr 2 do niniejszej uchw ały; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Władysław ów  o sposobie rozpatrzenia uw ag do projektu planu, 
stanow iące załącznik nr 3 do niniejszej uchw ały; 

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Władysław ów  o sposobie realizacji, zapisanych w  planie, 
inw estycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań w łasnych gminy oraz 
zasadach ich f inansow ania, stanow iące załącznik nr 4 do niniejszej uchw ały. 
 
 
§4. Celem regulacji zaw artych w  ustaleniach planu jest: 

1) określenie przeznaczenia terenów  oraz ustalenie zasad ich zabudow y i zagospodarow ania; 
2) stw orzenie podstaw  materialno - praw nych do w ydaw ania decyzji administracyjnych; 
3) ochrona interesu publicznego, w  zakresie komunikacji, inżynierii, ochrony środow iska oraz 

dziedzictw a kulturow ego; 
4) ochrona i kształtow anie ładu przestrzennego. 

 
 

§5. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie: 
1) przeznaczenia terenów  oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarow ania; 
2) zasad w  zakresie kształtow ania terenów  publicznych; 
3) zasad realizacji celów  publicznych; 
4) zasad ochrony i kształtow ania ładu przestrzennego; 
5) zasad ochrony środow iska, przyrody i krajobrazu kulturow ego; 
6) zasad ochrony dziedzictw a kulturow ego i zabytków  oraz dóbr kultury w spółczesnej; 
7) parametrów  i w skaźników  kształtow ania zabudow y oraz zagospodarow ania terenu, w  tym 

linie zabudow y, gabaryty obiektów  i w skaźniki intensyw ności zabudow y; 
8) granic i sposób zagospodarow ania terenów  lub obiektów  podlegających ochronie, 

ustalonych na podstaw ie odrębnych przepisów ; 
9) zasad i w arunków  scalania i podziału nieruchomości; 
10) szczególnych w arunków  zagospodarow ania terenów  oraz ograniczeń w  ich użytkow aniu, 

w  tym zakaz zabudow y; 
11) zasad modernizacji, rozbudow y i budow y systemów  komunikacji; 
12) zasad modernizacji, rozbudow y i budow y systemów  infrastruktury technicznej; 
13) zasad obsługi terenów  w  zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej; 
14) zasad eksploatacji złóż kopalin; 
15) sposobu i terminu tymczasow ego zagospodarow ania, urządzania i użytkow ania terenów ; 
16) w ymogów  zapew nienia bezpieczeństw a i obronności państw a; 
17) staw ek procentow ych w zrostu w artości nieruchomości, na podstaw ie których ustala się 

jednorazow ą opłatę, stanow iącą dochód w łasny gminy. 
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§6. 1. Ilekroć w  uchw ale jest mow a o: 

1) ustawie  – należy przez to rozumieć ustaw ę regulującą zagadnienia z zakresu planow ania 
przestrzennego. W stanie praw nym w  dniu uchw alenia planu ustaw ę z dnia 27 marca 2003 
roku o planow aniu i zagospodarow aniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), o ile 
z treści przepisu nie w ynika inaczej; 

2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw  w raz z aktami 
w ykonaw czymi; 

3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchw ałę Rady Gminy Władysław ów , o ile 
z treści przepisu nie w ynika inaczej; 

4) jednostce planistycznej – należy przez to rozumieć grunty w  granicach obrębu 
geodezyjnego, w  granicach oznaczonych na rysunku planu, oznaczone na rysunku oraz 
w  tekście uchw ały pełnymi nazw ami oraz symbolami literow ymi od A do X; 

5) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscow y plan zagospodarow ania 
przestrzennego, stanow iący przepis gminny, obejmujący obszar określony w  §2 ust. 2 
uchw ały, o ile z treści przepisu nie w ynika inaczej; 

6) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie w  skali 
1: 2000, stanow iący załącznik nr 1 do niniejszej uchw ały; 

7) granicach opracowania – należy przez to rozumieć granice opracow ania rysunku planu 
na w ykorzystanej na danym arkuszu kopii mapy ew idencyjnej, stanow iącej jednocześnie 
granice obow iązyw ania oznaczeń graficznych użytych na arkuszu rysunku planu; 

8) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć funkcję, na jaką teren, w yznaczony liniami 
rozgraniczającymi, ma być zagospodarow any i użytkow any; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć funkcję, na jaką teren, 
w yznaczony liniami rozgraniczającymi, może być zagospodarow any i użytkow any 
z zachow aniem w arunków  określonych w  planie; 

10) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w  granicach 
przedstaw ionych na rysunku planu i określony w  uchw ale Nr 220/2010 Rady Gminy 
Władysław ów  z dnia 16 marca 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów zmienionej 
uchw ałą Nr 127/12 Rady Gminy Władysław ów  z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Władysławów; 

11) podobszar II – należy przez to rozumieć będącą przedmiotem niniejszej uchw ały część 
obszaru objętego planem określoną w  uchw ale Nr 220/2010 Rady Gminy Władysław ów  
z dnia 16 marca 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów zmienionej uchw ałą Nr 127/12 
Rady Gminy Władysław ów  z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Władysławów;,  

12) terenie – należy przez to rozumieć teren w yznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem; 

13) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren w  ramach którego planow ana jest 
realizacja zainw estow ania zw iązana ze zmianą zagospodarow ania terenu oraz realizacją 
zabudow y; 

14) oznaczeniu – należy przez to rozumieć oznaczenie symbolem na rysunku planu: 
a) terenów dróg, w  którym kolejno: 

 pierw sze litery od A do X oznaczają jednostkę planistyczną, w  której zlokalizow any 
jest teren, 

 liczby oznaczają numer terenu w yróżniający go z terenów  dróg o tej samej 
projektow anej klasie technicznej, 

 litery po liczbach oznaczają projektow aną klasę techniczną, 
 liczby po znaku ukośnika oznaczają ,,,,kolejny odcinek drogi w  granicach jednostki 

planistycznej, 
b) pozostałych terenów, w  którym kolejno: 

 pierw sze litery od A do X oznaczają jednostkę planistyczną, w  której zlokalizow any 
jest teren, 

 liczby oznaczają numer terenu w yróżniający go z terenów  w  granicach jednostki 
planistycznej o tym samym przeznaczeniu podstaw ow ym, 
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 litery po liczbach oznaczają przeznaczenie terenu; 
15) działce – należy przez to rozumieć działkę budow laną w  rozumieniu ustaw y, w  granicach 

terenu; 
16) działce sąsiedniej - należy przez to rozumieć działkę zlokalizow aną przy tej samej drodze 

w  odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki; 
17) innej działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć odpow iednie rodzaje 

przedsięw zięć, innych niż mogące znacząco oddziaływ ać na środow isko, określone 
w  przepisach o ochronie środow iska; 

18) kierunku kalenicy – należy przez to rozumieć usytuow anie głów nej kalenicy budynku 
w zględem frontu działki lub granicy z działką sąsiednią; 

19) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kacie nachylenia połaci nie w iększym 
niż 15°; 

20) kącie położenia granic nowych działek  – należy przez to rozumieć określony 
w  ustaleniach szczegółow ych kąt, jaki mają tw orzyć z pasem drogow ym dochodzące do 
niego now e granice działek; 

21) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę między terenami o różnym 
sposobie użytkow ania, zagospodarow ania lub różnym przeznaczeniu (w  tym rów nież 
drogi), ustalone niniejszym planem; 

22) modernizacji – należy przez to rozumieć działania zw iązane ze zw iększeniem w artości 
użytkow ej lub technicznej istniejącego obiektu lub urządzenia; 

23) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie można 
sytuow ać budynków  i innych obiektów  kubaturow ych. Ograniczenie nie dotyczy części 
nadziemnych budynków  takich jak balkony i loggie oraz niezabudow anych ganków , 
daszków  nad furtkami, schodów  do budynku itp.; 

24) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię obow iązującego 
sytuow ania frontow ych ścian budynków  i innych obiektów  kubaturow ych, zaliczonych w g 
obow iązujących norm do kubatury budynku w  całości, bez praw a przekroczenia tej linii. Nie 
dotyczy części nadziemnych budynków  takich jak balkony i loggie oraz niezabudow anych 
ganków , daszków  nad furtkami, schodów  do budynku itp.; 

25) szerokości elewacji frontowej budynku – należy przez to rozumieć w idoczną od strony 
frontu działki elew ację budynku lub jego części, w yodrębnioną jako osobna bryła z w łasnym 
dachem; 

26) uciążliwości obiektów i urządzeń – należy przez to rozumieć negatyw ne ich 
oddziaływ anie na otoczenie, pow odow ane emisją gazów , pyłów , zapachów , hałasu, 
promieniow ania itp., a także w ynikające ze w zmożonego ruchu pojazdów  zw iązanego 
z funkcjonow aniem tych obiektów  i urządzeń; 

27) zakazie bezpośredniej obsługi komunikacyjnej przylegających terenów i działek  – 
należy przez to rozumieć zakaz urządzania zjazdów  i w łączeń dróg w ew nętrznych 
i dojazdow ych niew skazanych na rysunku planu; 

28) WKZ – należy przez to rozumieć w łaściw y organ w  zakresie ochrony zabytków  - 
Wojew ódzki Konserw ator Zabytków ; 

29) obiekcie lub urządzeniu rekreacji codziennej – należy przez to rozumieć urządzenia 
placów  zabaw  dla dzieci oraz urządzenia sportow e dla młodzieży; 

30) garażu lub budynku gospodarczym zintegrowanym z budynkiem mieszkalnym - 
należy przez to rozumieć garaż lub budynek gospodarczy stanow iące część budynku 
mieszkalnego lub bezpośrednio do niego przylegające częścią długości sw ojej ściany; 

31) udziale powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć w yrażony w  % 
udział terenu biologicznie czynnego, w  rozumieniu przepisów  odrębnych, w  pow ierzchni 
działki w  granicach terenu;  

32) elektrowni w iatrowej – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne i budow le 
stanow iące funkcjonalną całość, w ykorzystujące energię w iatru do w ytw arzania energii 
elektrycznej; 

33) infrastrukturze technicznej elektrowni w iatrowej – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne niezbędne do funkcjonow ania elektrow ni w iatrow ej takie jak: stacje 
transformatorow e, drogi dojazdow e, place montażow o-serw isow e, linie kablow e 
elektroenergetyczne i teletechniczne, a także maszty i urządzenia pomiarow e; 

34) strefie oddziaływania elektrowni w iatrowych I – należy przez to rozumieć strefę 
oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych, w  granicach której mogą w ystępow ać przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów  hałasu ustalone w  przepisach odrębnych dla terenów : 
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zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, zabudow y zw iązanej ze stałym lub czasow ym 
pobytem dzieci i młodzieży, szpitali, zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorow ego, zabudow y zagrodow ej, zabudow y rekreacyjno-w ypoczynkowej, 
zabudow y mieszkaniow o-usługow ej; 

35) strefie oddziaływania elektrowni w iatrowych II – należy przez to rozumieć strefę 
oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych, w  granicach której mogą w ystępow ać przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów  hałasu ustalone w  przepisach odrębnych dla terenów : 
zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, zabudow y zw iązanej ze stałym lub czasow ym 
pobytem dzieci i młodzieży, domów  opieki społecznej, szpitali. 

  
2.  Pojęcia i określenia użyte w  ustaleniach planu, a nie zdefiniow ane w  ust. 1 należy 

rozumieć zgodnie z obow iązującymi przepisami praw a. 
 
 
§7. 1. Dla obszaru objętego planem w  granicach podobszaru II obow iązują ogólne 

ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady obsługi w  zakresie komunikacji i infrastruktury 
technicznej, zasady ochrony środow iska przyrodniczego i kulturow ego oraz zasady realizacji 
zagospodarow ania, zaw arte w  ustaleniach ogólnych i szczegółow ych, odpow iednio w  rozdziałach 
2 i 3 uchw ały. 

 
2. Obszar objęty planem podzielono na jednostki planistyczne: 

1) obręb Beznazwa – jednostka planistyczna A; 
2) obręb Kuny - jednostka planistyczna B; 
3) obręb Leonia - jednostka planistyczna C; 
4) obręb Stawki - jednostka planistyczna D; 
5) obręb Wyszyna - jednostka planistyczna E; 
6) obręb Piorunów  - jednostka planistyczna F; 
7) obręb Stefania - jednostka planistyczna G; 
8) obręb Natalia - jednostka planistyczna H; 
9) obręb Przyborów  - jednostka planistyczna I; 
10) obręb Jabłonna - jednostka planistyczna J; 
11) obręb Tarnowski Młyn - jednostka planistyczna K; 
12) obręb Kamionka - jednostka planistyczna L; 
13) obręb Milinów  - jednostka planistyczna Ł; 
14) obręb Skarbki - jednostka planistyczna M; 
15) obręb Chylin - jednostka planistyczna N; 
16) obręb Russocice - jednostka planistyczna O; 
17) obręb Głogowa - jednostka planistyczna P; 
18) obręb Felicjanów  - jednostka planistyczna R; 
19) obręb Władysławów  - jednostka planistyczna S ; 
20) obręb Mariantów  - jednostka planistyczna T; 
21) obręb Polichno - jednostka planistyczna U; 
22) obręb Małoszyna - jednostka planistyczna W; 
23) obręb Międzylesie  - jednostka planistyczna X. 

 
3. Podobszar II obejmuje następujące jednostki planistyczne: 

1) obręb Leonia - jednostka planistyczna C; 
2) obręb Wyszyna - jednostka planistyczna E; 
3) obręb Przyborów  - jednostka planistyczna I; 
4) obręb Jabłonna - jednostka planistyczna J; 
5) obręb Skarbki - jednostka planistyczna M; 
6) obręb Chylin - jednostka planistyczna N; 
7) obręb Russocice - jednostka planistyczna O; 
8) obręb Felicjanów  - jednostka planistyczna R; 
9) obręb Władysławów  - jednostka planistyczna S ; 
10) obręb Mariantów  - jednostka planistyczna T; 
11) obręb Małoszyna - jednostka planistyczna W; 
12) obręb Międzylesie  - jednostka planistyczna X. 

 



 6

 
4. W granicach podobszaru II w ydzielono tereny, które oznaczono na rysunku planu dla 

pow iązania rysunku planu z ustaleniami tekstow ymi. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

§8. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obow iązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 
2) granice podobszarów ; 
3) granice jednostek planistycznych/obrębów ; 
4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarow ania; 
5) obow iązujące linie zabudow y;  
6) nieprzekraczalne linie zabudow y; 
7) nieprzekraczalne linie zabudow y dla jednokondygnacyjnych obiektów  budow lanych 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 
8) nieprzekraczalne linie zabudow y dla w ielokondygnacyjnych obiektów  budow lanych 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 
9) przeznaczenie terenów ; 
10) łąki w  granicach lasów  w  administracji Lasów  państw ow ych; 
11) strefa lokalizacji zabudow y; 
12) strefa ochrony istniejących cieków  i row ów ; 
13) strefa zieleni ochronnej; 
14) strefa obsługi cmentarza; 
15) strefa rekreacji ogólnodostępna; 
16) strefa oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I; 
17) strefa oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych II; 
18) przebieg dróg przew idzianych do realizacji w  granicach terenów : dróg w ew nętrznych/ 

publicznych; 
19) przebieg ciągów  pieszo-row erow ych przew idzianych do realizacji w  granicach terenów ; 
20) przebieg dróg w  granicach terenu autostrady A2: publicznych/serw isow ych; 
21) granice obszaru przestrzeni publicznej; 
22) granice stref ochrony konserw atorskiej: 

a) ścisłej ochrony konserw atorskiej, 
b) ochrony zachow anej parcelacji, 
c) ochrony krajobrazu, 
d) granice stref intensyw nego w ystępow ania stanow isk archeologicznych, 
e) ochrony zew idencjonow anych stanow isk archeologicznych; 

23) strefa bezpieczeństw a od istniejących napow ietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV 
i 110 kV oraz od projektow anej linii 400kV; 

24) granice obszaru eksploatacji pow ierzchniow ej przew idzianego do rekultyw acji; 
25) linia kolejow a przew idziana do likw idacji; 
26) strefa rekultyw acji w  kierunku rolnym; 
27) strefa rekultyw acji w  kierunku leśnym; 
28) strefa rekultyw acji w  kierunku w odnym; 
29) strefa rekultyw acji w  kierunku rekreacyjno-w ypoczynkow ym. 

 
§9. 1. Na obszarze planu w yznacza się tereny, będące przedmiotem przepisów  ogólnych 

i szczegółow ych, o następującym przeznaczeniu: 
1) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN; 
2) tereny zabudow y zagrodow ej, oznaczone symbolem RM; 
3) tereny obsługi produkcji w  gospodarstw ach rolnych, oznaczone symbolem RU; 
4) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług, oznaczone symbolem MNU; 
5) tereny zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej i usług, oznaczone symbolem MWU; 
6) tereny zabudow y usługow ej i mieszkaniow ej w ielorodzinnej, oznaczone symbolem UMW; 
7) tereny zabudow y usługow ej, oznaczone symbolem U; 
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8) tereny zabudow y usługow ej i obsługi produkcji w  gospodarstw ach rolnych, oznaczone 
symbolem U/RU; 

9) tereny zabudow y usług kultury zw iązanych z kultem religijnym, oznaczone symbolem UK; 
10) tereny zabudow y usług ośw iaty i usług innych, oznaczone symbolem UO/U; 
11) tereny obiektów  produkcyjnych, składów , magazynów  i usług, oznaczone symbolem PU; 
12) tereny infrastruktury technicznej – zbiorow ego zaopatrzenia w  w odę, oznaczone 

symbolem I - W; 
13) tereny infrastruktury technicznej – kanalizacji zbiorow ej w  zakresie odprow adzania 

i oczyszczania ścieków , oznaczone symbolem I – K; 
14) tereny infrastruktury technicznej – elektrow ni w iatrow ych, oznaczone symbolem I – EW; 
15) tereny infrastruktury technicznej – gospodarki odpadami, oznaczony symbolem I - O, 
16) tereny sportu, turystyki i rekreacji, oznaczone symbolem UST; 
17) tereny sportu, turystyki, rekreacji, zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i rekreacji 

indyw idualnej, oznaczone symbolem UST/ML; 
18) tereny sportu ekstensyw ne, oznaczone symbolem USE; 
19) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R; 
20) tereny użytków  zielonych, łąk i pastw isk, oznaczone symbolem RZ; 
21) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP; 
22) tereny zieleni urządzonej i usług, oznaczone symbolem ZP/U; 
23) tereny zieleni urządzonej, zabudow y usługow ej i mieszkaniow ej jednorodzinnej, oznaczone 

symbolem ZP/UMN; 
24) tereny zieleni urządzonej zespołu zamkow ego i usług, oznaczone symbolem ZPZ/U; 
25) tereny cmentarzy, oznaczone symbolem ZC; 
26) tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolem ZR; 
27) lasy, oznaczone symbolem ZL; 
28) tereny zalesień, oznaczone symbolem ZLS ; 
29) tereny rolnicze w skazane do zalesienia, oznaczone symbolem RZL; 
30) tereny w ód pow ierzchniow ych, oznaczone symbolem WS ; 
31) tereny eksploatacji pow ierzchniow ej przew idziane do rekultyw acji, oznaczone symbolem 

PGEr; 
32) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług na terenach poeksploatacyjnych, 

oznaczone symbolem MNUr; 
33) tereny obiektów  produkcyjnych, składów , magazynów  i usług na terenach 

poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem PUr; 
34) tereny rolnicze na terenach poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem Rr; 
35) tereny przeznaczone do zalesienia na terenach poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem 

RZLr; 
36) tereny nieczynnych składow isk odpadów  przew idziane do rekultyw acji, oznaczone 

symbolem I-Or; 
37) tereny publicznych placów , oznaczone symbolem KP; 
38) tereny dróg: 

a) autostrady A2, oznaczone symbolem KDA, 
b) dróg zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ, 
c) dróg lokalnych, oznaczone symbolem KDL, 
d) dróg dojazdow ych, oznaczone symbolem KDD; 

39) tereny publicznych ciągów  pieszo-jezdnych, oznaczone symbolem KDX; 
40) tereny publicznych ciągów  pieszych, oznaczone symbolem KX; 
41) tereny dróg w ew nętrznych, oznaczone symbolem KDW. 

 
2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarow ania w yznacza się na rysunku planu. 
 
3. Dla terenów , o których mow a w  ust. 1, ustala się przeznaczenie, a w  uzasadnionych 

przypadkach, określa się przeznaczenie dopuszczalne i w arunki jego dopuszczenia. 
 
4. Nie dopuszcza się możliw ości realizacji na terenach innego zainw estow ania niż zgodne 

z ustalonym przeznaczeniem i przeznaczeniem dopuszczalnym. 
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§10. 1. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych w yznacza się obszar 
przestrzeni publicznej, w  jednostkach planistycznych O - Russocice oraz S  –Władysław ów , 
oznaczony na rysunku planu granicami. 

 
2. Dla obszaru przestrzeni publicznej ustala się: 

1) utrzymanie funkcji rynku miejskiego z zabudow ą pierzei, o skali, formie, materiałach 
i kolorystyce korespondujących z formami historycznymi zachow anej zabudow y 
pierzejow ej; 

2) zagospodarow anie terenu i kształtow anie naw ierzchni w  sposób umożliw iający organizację 
imprez masow ych oraz poruszanie się osobom niepełnospraw nym ruchow o; 

3) stosow anie reklam ujednoliconych pod w zględem formy, przytw ierdzonych do elew acji, 
latarni lub w olnostojących mieszczących reklamę kilku podmiotów . Nie dopuszcza się 
lokalizacji indyw idualnych, w olnostojących reklam, z w yłączeniem informacji gminnych; 

4) lokalizację obiektów  małej architektury tj.: ław ki, fontanny, kosze, obudow y drzew , pachołki, 
balustrady schodów  i balkonów  oraz ogrodzenia o spójnej formie pod w zględem stylu 
i zastosow anych materiałów ; 

5) realizację elementów  małej architektury niezbędnych dla obsługi komunikacyjnej, 
informacji, ośw ietlenia terenu, utrzymania porządku i bezpieczeństw a użytkow ników  obiektu 
w  sposób nie pow odujący ograniczenia czytelności historycznych budow li i ich pierw otnego 
układu przestrzennego; 

6) uczytelnienie historycznego układu przestrzennego, jego poszczególnych elementów  
i historycznych form poprzez selekcję i usunięcie niezbędnej ilości zieleni w ysokiej oraz 
krzew ów , przysłaniających w idok na kościół i otaczające pierzeje rynku. W przypadku 
konieczności w ycinki drzew  należy uzyskać zgodę w łaściw ych służb; 

7) w prow adzenie uzupełniających nasadzeń szpalerow ych drzew  o w  miarę jednorodnym 
składzie gatunkow ym; 

8) zakaz lokalizacji tymczasow ych obiektów  handlow o-usługow ych. Zakaz nie dotyczy 
obiektów  zw iązanych z organizacją plenerow ych imprez masow ych. 

 
§11. W zakresie realizacji celów publicznych ustala się: 

1) obszarami realizacji celów  publicznych są tereny: 
a) zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP – jako służące budow ie oraz utrzymyw aniu 

obiektów  i urządzeń służących ochronie środow iska, w  rozumieniu przepisów  
odrębnych, 

b) usług ośw iaty i usług innych, oznaczone symbolem UO/U, 
c) sportu, turystyki i rekreacji, oznaczone symbolem UST, 
d) sportu, turystyki, rekreacji zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i rekreacji 

indyw idualnej, oznaczone symbolem UST/ML, 
e) sportu ekstensyw ne, oznaczone symbolem USE, 
f) infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami: I-W, I-K, I-E, 
g) dróg: autostrady, zbiorczych, lokalnych i dojazdow ych, pod w arunkiem ich zaliczenia  do 

dróg publicznych w  trybie przew idzianym w  przepisach odrębnych o drogach 
publicznych, oznaczonych symbolami KDA, KDZ, KDL, KDD, 

h) publicznych ciągów  pieszo-jezdnych, oznaczone symbolem KDX oraz publicznych 
ciągów  pieszych, oznaczonych symbolem KX, jako służące budow ie i utrzymyw aniu 
publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w  w odę i odprow adzania 
ścieków  oraz budow ie i utrzymyw aniu przew odów  i urządzeń służących do przesyłania 
płynów , pary, gazów  i energii elektrycznej, a także innych obiektów  i urządzeń 
niezbędnych do korzystania z tych przew odów  i urządzeń, w  rozumieniu przepisów  
odrębnych; 

2) dopuszcza się realizację celów  publicznych na pozostałych terenach w  ramach funkcji 
i w arunków  zagospodarow ania terenu określonych dla poszczególnych terenów  
w  ustaleniach szczegółow ych. 

 
 

§12. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 
1) zasady kształtow ania ładu przestrzennego w prow adza się poprzez nakazy, zakazy, 

dopuszczenia i ograniczenia w  zagospodarow aniu zgodnie z ustaleniami dla 
poszczególnych terenów  zaw artych w  ustaleniach szczegółow ych; 
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2) nie dopuszcza się lokalizow ania na terenach obiektów  o funkcji innej, niż zw iązana 
z ustalonym dla terenu przeznaczeniem i przeznaczeniem dopuszczalnym; 

3) ukształtow ania w ymagają: 
a) zagospodarow anie terenów , zgodnie z ustaleniami szczegółow ymi określonymi dla 

poszczególnych terenów , 
b) struktura komunikacyjna, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad modernizacji, 

rozbudow y i budow y systemów  komunikacji, zaw artymi w  ustaleniach szczegółow ych 
dla terenów  dróg, publicznych ciągów  pieszo-jezdnych, publicznych ciągów  pieszych 
oraz dróg w ew nętrznych; 

4) rew aloryzacji w ymagają obiekty i obszary zabytkow e, o których mow a w  § 14; 
5) ochroną obejmuje się elementy dziedzictw a kulturow ego zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §14; 
6) w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 

a) szczegółow e w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych ustala się zgodnie 
z w ymogami określonymi dla poszczególnych terenów  zaw artymi w  ustaleniach 
szczegółow ych, 

b) dla każdej z działek pow stałej w  w yniku podziału należy zapew nić dostęp do drogi 
publicznej - bezpośredni lub poprzez w ydzieloną drogę w ew nętrzną, spełniającą 
w ymagania: 
 szerokość - zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  ustaleniach szczegółow ych dla 

poszczególnych terenów , 
 szerokość drogi na załamaniach i na połączeniach z innymi drogami pow inna 

umożliw iać urządzenie naw ierzchni utw ardzonej, przeznaczonej dla ruchu pojazdów , 
spełniającej minimalne w arunki w  zakresie szerokości i promieni łuków  kołow ych 
określonych dla jezdni dróg dojazdow ych, zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych 
dotyczących dróg publicznych, 

 w  przypadku nieprzelotow ego, „ślepego”, zakończenia drogi należy zastosow ać 
poszerzenie umożliw iające zaw racanie pojazdów . Szerokość poszerzenia pow inna 
być dostosow ana do rodzaju pojazdów  mających się poruszać po drodze oraz 
w ymogów  ochrony przeciw pożarow ej, jeśli droga ta ma stanow ić drogę pożarow ą, 
zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych 

c) dopuszcza się dokonanie podziału działki niepow odującego zmiany szerokości frontow ej 
działki, której szerokość frontu jest mniejsza, niż minimalna szerokość określona 
w  ustaleniach szczegółow ych, 

d) podziały działek dokonyw ane w  celu dodzielenia w ydzielonej działki do działki sąsiedniej 
oraz w ydzielanie działek zw iązane z budow ą lub poszerzeniami dróg oraz lokalizacją 
urządzeń infrastruktury technicznej w inny być dokonyw ane stosow nie do potrzeb, 
niezależnie od w arunków  zaw artych w  ustaleniach szczegółow ych w  zakresie zasad 
podziału nieruchomości oraz w skaźników  dotyczących kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu, 

e) przy podziale działek, przez teren których zaprojektow ano przebiegi dróg, dopuszcza się 
dokonanie podziału bez w ydzielania terenu przew idzianego pod budow ę drogi, pod 
w arunkiem, iż parametry now ow ydzielanych działek będą gw arantow ały zachow anie 
parametrów  określonych w  ustaleniach szczegółow ych dla poszczególnych terenów  
w  zakresie zasad podziału nieruchomości oraz w skaźników  kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu, po późniejszym w ydzieleniu terenu przew idzianego pod 
budow ę drogi, 

f) dopuszcza się dokonanie podziału, w  celu w ydzielenia działki gruntu nie spełniającej 
w ymagań dla działki budow lanej, przeznaczonej na pow iększenie innej działki, o takim 
samym przeznaczeniu ustalonym w  miejscow ym planie zagospodarow ania 
przestrzennego, w  celu popraw y w arunków  jej zagospodarow ania lub umożliw ienia jej 
zagospodarow ania w  sposób zgodny z ustaleniami planu, 

g) w  granicach strefy ochrony zachow anej parcelacji, obow iązują ograniczenia 
w  dokonyw aniu podziałów  nieruchomości o których mow a w  §14 ust. 13, w ynikające 
z w ymogów  ochrony dziedzictw a kulturow ego; 

7) na działkach o szerokości mniejszej niż 22,0 m dopuszcza się lokalizację budynków  
bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią lub w  odległości 1,5 m od tej granicy, 
niezależnie od ustaleń zaw artych w  ustaleniach szczegółow ych. 
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§13. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala 

się:  
1) zakaz lokalizacji zakładów  stw arzających zagrożenie dla życia lub zdrow ia ludzi, 

a w  szczególności stw arzających zagrożenie w ystąpienia pow ażnych aw arii, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

2) zakaz lokalizacji przedsięw zięć mogących zaw sze znacząco oddziaływ ać na środow isko, 
określonych w  przepisach odrębnych. Zakaz nie dotyczy terenów  obiektów  produkcyjnych, 
składów , magazynów  i usług, oznaczonych symbolem PU oraz terenów  rolniczych, 
oznaczonych symbolem R; 

3) zakaz lokalizacji przedsięw zięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływ ać na 
środow isko, określonych w  przepisach odrębnych, na terenach: 
a) zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN, 
b) zabudow y usługow ej i mieszkaniow ej w ielorodzinnej, oznaczonych symbolem UMW; 

4) zakazy, o których mow a w  pkt 2 i 3 nie dotyczą przedsięw zięć z zakresu komunikacji oraz 
sieci infrastruktury technicznej; 

5) w  zakresie gospodarki odpadami: 
a) obow iązek urządzenia na terenie działki miejsca do segregacji i gromadzenia odpadów  

w  pojemnikach do tego przystosow anych oraz w yw óz i zagospodarow anie zgodnie 
z w ymaganiami określonymi w  uchw ale rady gminy dotyczącej utrzymania czystości 
i porządku w  gminie, 

b) gospodarow anie odpadami innymi niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) kw alif ikuje się tereny w  zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w  środow isku do 

odpow iedniego rodzaju terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi: 
a) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej – tereny zabudow y mieszkaniow ej 

jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, 
b) tereny zabudow y zw iązanej ze stałym lub czasow ym pobytem dzieci i młodzieży – 

tereny zabudow y usług ośw iaty i usług innych, oznaczone symbolem UO/U, 
c) tereny zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej i zamieszkania zbiorow ego – tereny, 

zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej i usług, oznaczone symbolem MWU, 
d) tereny zabudow y zagrodow ej - tereny, zabudow y zagrodow ej, oznaczone symbolem 

RM, 
e) tereny rekreacyjno-w ypoczynkow e – tereny sportu, turystyki i rekreacji, oznaczone 

symbolem UST oraz tereny sportu, turystyki, rekreacji, zabudow y mieszkaniow ej 
jednorodzinnej i rekreacji indyw idualnej, oznaczone symbolem UST/ML, 

f) tereny mieszkaniow o-usługow e – tereny, zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej 
i usług, oznaczone symbolem MNU oraz tereny zabudow y usługow ej i mieszkaniow ej 
w ielorodzinnej, oznaczone symbolem UMW, 

pozostałych terenów  nie klasyfikuje się; 
7) ochronę środow iska gruntow o-w odnego poprzez: 

a) ochronę ujęć w ody  poprzez zakazy i ograniczenia w  zakresie użytkow ania gruntów  
w  promieniu 10,0 m od obudow y studni: 
 teren może być użytkow any w yłącznie do celów  zw iązanych z eksploatacją ujęcia, 
 w ody opadow e i roztopow e należy odprow adzić w  sposób uniemożliw iający 

przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru w ody, 
 zagospodarow anie terenu zielenią, 
 zakaz odprow adzania ścieków  do ziemi,  

b) w  zakresie gospodarow ania ściekami komunalnymi: 
 zakaz odprow adzania nieoczyszczonych ścieków  komunalnych do w ód 

pow ierzchniow ych i do ziemi, 
 odprow adzanie ścieków  komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i ich 

oczyszczanie w  oczyszczalni ścieków , 
 dla działek nie objętych zasięgiem sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 

odprow adzanie ścieków  do przydomow ych oczyszczalni ścieków  lub do szczelnych 
zbiorników  bezodpływ ow ych na nieczystości ciekłe, 

 nie później niż 2 lata po w ybudow aniu sieci kanalizacji sanitarnej obow iązuje 
podłączenie do niej obiektów  znajdujących się w  jej zasięgu i likw idacja obiektów  
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zw iązanych z w prow adzonymi rozw iązaniami tymczasow ymi. Obow iązek nie 
dotyczy obiektów  w yposażonych w  przydomow e oczyszczalnie ścieków , 

c) w  zakresie gospodarow ania w odami opadow ymi i roztopow ymi: 
 obow iązują w arunki podczyszczania w ód opadow ych i roztopow ych przed 

odprow adzeniem do w ód i do ziemi w  zakresie zgodnym z w ymogami przepisów  
odrębnych dotyczących w prow adzania ścieków  do w ód lub do ziemi. Wody 
opadow e i roztopow e pochodzące z pow ierzchni innych niż pow ierzchnie dla 
których ustalono w  przepisach odrębnych obow iązek podczyszczania w ód 
opadow ych i roztopow ych przed w prow adzeniem do w ód i do ziemi mogą być 
odprow adzane do w ód lub do ziemi bez oczyszczania, 

 zachow anie istniejących row ów . Skanalizow anie dopuszczalne jest jedynie 
w  szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

 zachow anie naturalnego kierunku spływ u w ód pow ierzchniow ych; 
8) ochronę w alorów  krajobrazow ych i przyrodniczych w  granicach Złotogórskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, tj. w  całym obszarze objętym planem poprzez respektow anie 
w ymogów  zaw artych w  akcie go ustanaw iającym (uchw ale nr 53 Wojew ódzkiej Rady 
Narodow ej z dnia 29 stycznia 1986 r., zmienionej rozporządzeniem nr 14 Wojew ody 
Konińskiego z dn. 23.07.1998 r.): 
a) zakaz budow y now ych oraz rozbudow y istniejących obiektów , które mogą pow odować 

zanieczyszczenie pow ietrza, w ody i gleby lub być źródłem ponadnormatyw nego 
hałasu, i odrażających w oni, 

b) obow iązek w yposażenia w szystkich zakładów  i obiektów  w  urządzenia zapobiegające 
zanieczyszczeniu środow iska, 

c) ograniczenie lokalizacji obiektów  o charakterze turystycznym i rekreacyjnym do 
terenów  niezalesionych, w ybór lokalizacji pow inien być podporządkow any w ymogom 
ochrony środow iska przyrodniczego, 

d) w ygląd budynków  oraz urządzeń technicznych i komunikacyjnych pow inien 
pozostaw ać w  harmonii z otaczającym krajobrazem, 

e) prow adzenie w zmożonego nadzoru w  zakresie ładu przestrzennego oraz dyscypliny 
budow lanej, 

f) zakaz lokalizow ania przemysłow ych ferm zw ierząt – bezściółkow ych i produkujących 
gnojow icę, 

g) obow iązek stosow ania środków  zapew niających utrzymanie w  glebie w łaściw ych 
stosunków  w odnych oraz praw idłow e funkcjonow anie ekosystemów  leśnych 
i zbiorow isk roślinności torfow ej przy przygotow yw aniu i w ykonyw aniu robot 
melioracyjnych, odw odnień budow lanych oraz innych robot ziemnych, 

h) ograniczenie stosow ania środków  ochrony roślin na rzecz upow szechniania 
biologicznych metod zw alczania szkodników , 

i) obow iązek przeciw działania procesom erozyjnym oraz prow adzenia rekultyw acji 
gruntów  zniekształconych, 

j) zakaz niszczenia gleby i pozyskiw ania kopalin bez uzyskania zgody odpow iedniego 
organu, 

k) dążenie do pow iększania pow ierzchni leśnych, w  tym lasów  ochronnych 
i w yrów nyw ania granic kompleksów  leśnych poprzez w prow adzanie zalesień gruntów 
nieprzydatnych do produkcji rolnej, 

l) prow adzenie prac zadrzew ieniow ych w  sposób kompleksow y z uw zględnieniem ich 
funkcji: biologicznych, estetycznych i społecznych, 

m)  na terenach położonych w  tzw . pasie przybrzeżnym rzek, kanałów  strumieni 
o szerokości umożliw iającej przejazd w zdłuż w ód, zakaz lokalizacji: 
 zabudow y siedliskow ej, 
 urządzeń biw akow ych, 
 urządzeń zanieczyszczających w odę, pow ietrze lub glebę, w  szczególności 

obiektów  przemysłow ych, składow isk odpadów , ferm hodow lanych, stacji paliw , 
obiektów  gastronomicznych, suchych ustępów , szamb, 

 urządzeń stanow iących źródło ponadnormatyw nego hałasu, w  szczególności: kin 
letnich, muszli koncertow ych, megafonów , kręgów  tanecznych, 

n) na terenach położonych w  tzw . pasie przybrzeżnym rzek, kanałów , strumieni 
o szerokości umożliw iającej przejazd w zdłuż w ód, dopuszcza się w yłącznie 
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przeznaczenie na ogólnodostępne tereny zieleni, plaż turystycznych, tras 
spacerow ych, ścieżek row erow ych z lokalizacją: 
 urządzeń i obiektów  zw iązanych z gospodarka w odną i obronnością kraju, 
 urządzeń ogólnodostępnych: przystani w odnych, kąpielisk i innych służących w /w  

funkcji, 
 obiektów  „małej architektury” zw iązanej z utrzymaniem ładu, z zachow aniem 

w alorów  krajobrazow ych; 
9) zachow anie, ochronę i regularną pielęgnację pomników  przyrody: 

a) dębu szypułkow ego w  miejscow ości Chylin (ustanow ionego Orzeczeniem nr 415 
Prezydium WRN w  Poznaniu z dnia 30 maja 1957 r.), oznaczonego na rysunku planu 
nr 1, 

b) gruszy pospolitej w  miejscow ości Małoszyna (ustanow ionej Rozporządzeniem 
Wojew ody Wielkopolskiego nr 214/06 z dnia 29 listopada 2006 r.), oznaczonej na 
rysunku planu nr 2; 

10) zachow anie funkcji ochronnych ustanow ionych lasów  ochronnych i prow adzenie 
gospodarki leśnej zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych o lasach; 

11) w prow adza się ograniczenia w  zakresie możliw ości i intensyw ności w ykorzystania terenów 
zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  ustaleniach szczegółow ych; 

12) w  projektow anych systemach grzew czych, należy przew idzieć pokrycie części 
zapotrzebow ania na ciepło ze źródeł w ykorzystujących odnaw ialne źródła energii; 

13) na terenach przew idzianych do realizacji zabudow y mieszkaniow ej: zagrodow ej (RM), 
mieszkaniow ej jednorodzinnej (MN), mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług (MNU), 
mieszkaniow ej w ielorodzinnej i usług (MWU) oraz usługow ej i mieszkaniow ej w ielorodzinnej 
(UMW) lokalizuje się obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej w yłącznie zaliczone do 
inw estycji o nieznacznym oddziaływ aniu w  rozumieniu przepisów  odrębnych; 

14) zasady ochrony krajobrazu kulturow ego określono w  §14 oraz w  ustaleniach 
szczegółow ych zaw artych w  rozdziale 3 uchw ały; 

15) zachow anie istniejącej sieci row ów  w  celu zapew nienia w łaściw ych w arunków  przepływu 
w ód pow ierzchniow ych; 

16) strefę ochrony istniejących cieków i rowów , oznaczoną na rysunku planu, w  granicach 
której ustala się: 
a) zakaz realizacji now ej zabudow y, 
b) zakaz rozbudow y istniejących budynków , 
c) urządzenie terenu jako zielonego z ograniczeniem utw ardzenia naw ierzchni do 

niezbędnego minimum; 
17) oznacza się strefy sanitarne  w  odległości 50,0 m od terenów czynnych cmentarzy, 

w  których, na podstaw ie przepisów  odrębnych, w ystępują ograniczenia w  możliw ości 
realizacji now ej zabudow y mieszkaniow ej i obiektów  zw iązanych z obrotem i produkcją 
artykułów  spożyw czych; 

18) dopuszcza się lokalizację elektrowni w iatrowych po jednoczesnym spełnieniu 
następujących w arunków : 
a) inw estycja w inna być realizow ana z zastosow aniem technologii gw arantujących 

utrzymanie dopuszczalnych poziomów  hałasu w  środow isku na terenach 
podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
ochrony środow iska, 

b) lokalizacja w inna być realizow ana poza głów nymi trasami przelotów  i głów nymi 
ostojami gniazdow ania ptaków , 

c) forma i kolorystyka turbiny w iatrow ej w inny minimalizow ać ich w pływ  na w alory 
krajobrazow e obszaru, 

d) maksymalna w ysokość elektrow ni w  stanie w zniesionego śmigła: nieprzekraczająca 
175,0 m, 

e) odległości skrajnych elementów  elektrow ni w iatrow ej od napow ietrznych linii 
elektroenergetycznych istniejących i projektow anych nie może być mniejsza niż: 
 12,5 m od osi linii niskiego napięcia, 
 15,0 m od osi linii o napięciu poniżej 45kV, 
 trzykrotność średnicy koła zataczanego przez łopaty turbiny w iatrow ej od linii 

o napięciu nie mniejszym niż 45kV, która nie posiada zainstalow anej ochrony 
przeciw drganiow ej czynnej, 
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 średnica koła zataczanego przez łopaty turbiny w iatrow ej od linii o napięciu nie 
mniejszym niż 45kV, która posiada zainstalow aną ochronę przeciw drganiow ą 
czynną, 

f) dopuszcza się odstępstw o od w arunków  określonych w  lit. e tiret trzecie po 
w cześniejszym uzgodnienia w arunków  lokalizacji  z w łaścicielem linii; 

19) realizację zbiornika retencyjnego „Jabłonna” na rzece Topiec w yłącznie po doprow adzeniu 
w ód rzeki do stanu nie stw arzającego zagrożenia dla czystości w ód podziemnych. 

 
 

§14. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej ustala się w ymogi w  zakresie ochrony: 

1) obiektów  w pisanych do rejestru zabytków ; 
2) obiektów  w pisanych do w ojew ódzkiej ew idencji zabytków ; 
3) historycznego układu urbanistycznego zespołu miejscow ości Władysław ów  - Russocice; 
4) zachow anej parcelacji działek zespołu miejscow ości Władysław ów  – Russocice; 
5) archeologicznego dziedzictw a kulturow ego. 
 

2. Wymogów  w  zakresie zasad ochrony dóbr kultury w spółczesnej nie ustala się ze 
w zględu na nie w ystępow anie ich w  obszarze. 

 
3. Plan w yznacza strefy ochrony konserw atorskiej, oznaczone na rysunku planu: 

1) ścisłej ochrony konserwatorskiej; 
2) ochrony zachowanej parcelacji; 
3) ochrony krajobrazu; 
4) ochrony archeologicznej: 

a) ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, 
b) intensywnego występowania stanowisk archeologicznych. 

 
4. Działania inw estycyjne, jak i zw iązane z pielęgnacją istniejącego drzew ostanu, 

w  obrębie stref, o których mow a w  ust. 3 pow inny być prow adzone w  uzgodnieniu z WKZ zgodnie 
z w ymogami przepisów  odrębnych o ochronie zabytków . 

 
5. Strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmują: 

1) obszar rynku w  miejscow ości Władysław ów  (układ urbanistyczny w raz z zespołem kościoła 
ew angelickiego); 

2) zespół pałacow y w  Chylinie; 
3) zespół kościoła parafialnego p.w . Narodzenia NMP w  Wyszynie; 
4) pozostałości zespołu zamkow ego w  Wyszynie; 
5) cmentarz grzebalny, rzymsko-katolicki w  Russocicach; 
6) cmentarz żydow ski w  Russocicach; 
7) cmentarz ew angelicko-augsburski w  Felicjanow ie; 
8) zespół cmentarza grzebalnego rzymsko-katolickiego w  Wyszynie. 
 

 
6. W granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się: 

1) priorytet w ymagań konserw atorskich nad w zględami w ynikającymi z prow adzonej 
działalności inw estycyjnej, gospodarczej i usługow ej. Działania konserw atorskie w inny 
zmierzać do zachow ania i w yeksponow ania głów nych elementów  zabytkow ych; 

2) zachow anie i rozw ój funkcji naw iązujących do pierw otnego przeznaczenia; 
3) zachow anie elementów  zagospodarow ania terenu i istniejącej zabudow y o w artościach 

zabytkow ych i konserw atorskich, ich konserw ację lub rekonstrukcję i adaptacji do 
w spółczesnych potrzeb z zachow aniem pierw otnej funkcji i zakazem w prow adzania 
sposobu użytkow ania sprzecznego z charakterem obiektu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów  dysharmonijnych, zakłócających charakter strefy; 
5) zachow anie, uporządkow anie i rew aloryzację istniejącej zieleni; 
6) zakaz stosow ania napow ietrznych linii elektroenergetycznych, telefonicznych itp. 

 
7. W granicach strefy obszaru rynku w  miejscow ości Władysław ów , o której mow a w  ust. 5 

pkt  1 ustala się: 
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1) zachow anie historycznego układu przestrzennego, rozplanow ania ze w szystkimi 
elementami, w  tym rozplanow ania i przebiegu głów nych ciągów  komunikacyjnych, 
kompozycji w nętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudow y; 

2) w ykonanie szczegółow ej inw entaryzacji budynków ; 
3) w  przypadku realizacji now ej zabudow y mieszkaniow ej lub usługow ej oraz przebudow ie, 

rozbudow ie  i modernizacji istniejących obiektów  ustala się obow iązek uw zględnienia 
następujących w arunków : 
a) dostosow anie do historycznej formy i kompozycji przestrzennej w  zakresie stosow anego 

materiału budow lanego, skali, formy architektonicznej, 
b) w  elew acjach frontow ych podziały, proporcje pow ierzchni okien i ścian, detal oraz 

kolorystyka pow inny być dostosow ane do historycznych budynków  sąsiednich oraz 
charakteru w nętrza urbanistycznego, 

c) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, 
d) zakaz stosow ania ogrodzeń z prefabrykatów  betonow ych, 
e) dachy o symetrycznym układzie połaci; 

4) w  zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej: 
a) zakaz lokalizacji elementów  reklamow ych niezw iązanych z działalnością prow adzoną na 

terenie działki, 
b) forma reklamy oraz miejsce jej umieszczenia na elew acji należy dostosow ać do 

kompozycji elew acji. 
 

8. W granicach strefy zespołu pałacow ego w  Chylinie, o której mow a w  ust. 5 pkt  2 ustala 
się: 

1) zachow anie historycznego rozplanow ania ze w szystkimi elementami: rozplanow ania, 
kompozycji w nętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudow y; 

2) uporządkow anie i konserw ację zachow anych fragmentów  zabytkow ych w  celu ich 
ekspozycji w  terenie lub zabezpieczenia ich przed zniszczeniem oraz przystosow anie 
terenu do pełnienia funkcji rekreacyjnych, kulturow ych i innych; 

3) przeprow adzenie niezbędnych czynności mających na celu przyw rócenie w artości 
w idokow ych i zabytkow ych staw u; 

4) obow iązek dążenia do maksymalnego zachow ania i konserw acji istniejącego drzew ostanu. 
Dopuszcza się w ycinanie pojedynczych drzew , krzew ów  i samosiew ów , jeżeli w ymaga tego 
ich stan zdrow otny; 

5) w szelkie działania inw estycyjne muszą być realizow ane w  oparciu o projekt rew aloryzacji 
obejmujący w szystkie elementy zagospodarow ania strefy. 

 
9. W granicach strefy zespołu kościoła parafialnego p.w . Narodzenia NMP w  Wyszynie, 

o której mow a w  ust. 5 pkt  3 ustala się podporządkow anie w szelkich działań zw iązanych 
z realizacją zainw estow ania oraz w prow adzaniem nasadzeń zachow aniu w łaściw ej ekspozycji 
obiektu kościoła oraz jego relacji w idokow ych z otoczeniem. 

 
10. W granicach strefy pozostałości zespołu zamkow ego w  Wyszynie, o której mow a w ust. 

5 pkt  4 ustala się: 
1) uporządkow anie i konserw ację zachow anych fragmentów  zabytkow ych w  celu ich 

ekspozycji w  terenie lub zabezpieczenia ich przed zniszczeniem oraz przystosow anie 
terenu do pełnienia funkcji rekreacyjnych, kulturow ych i innych; 

2) dopuszcza się rekonstrukcję zespołu zamkow ego; 
3) w  przypadku rekonstrukcji zespołu zamkow ego ustala się funkcje zrekonstruow anego 

obiektu: usługi hotelarstw a, turystyki, w ypoczynku, opieki zdrow otnej; 
4) w szelkie działania inw estycyjne pow inny być realizow ane w  oparciu o kompleksow y, 

szczegółow y projekt rew aloryzacji obejmujący w szystkie elementy zagospodarow ania 
poprzedzony w ykonaniem szczegółow ej inw entaryzacji budynków  oraz zieleni. 
 
11. W granicach stref cmentarzy grzebalnych, rzymsko-katolickich w  Russocicach oraz 

w  Wyszynie, o których mow a w  ust. 5 pkt  5 i 8 ustala się: 
1) zachow anie, ochronę i konserw ację cennych pod w zględem historycznym lub artystycznym 

nagrobków ; 
2) w szelkie działania inw estycyjne realizow ane pow inny być w  oparciu o kompleksy projekt 

zagospodarow ania, poprzedzony w ykonaniem szczegółow ej inw entaryzacji elementów  
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zagospodarow ania (nagrobków , ogrodzeń, kaplic, bram) i drzew ostanu ze w skazaniem 
nagrobków  cennych pod w zględem historycznym lub artystycznym. 
 
12. W granicach stref cmentarzy: żydow skiego w  Russocicach oraz  ew angelicko-

augsburskiego w  Felicjanow ie o których mow a w  ust. 5 pkt  6 i 7 ustala się: 
1) obow iązek uporządkow ania terenu i urządzenia go jako terenu zieleni z poszanow aniem 

pierw otnej funkcji terenu; 
2) zachow anie, ochronę i konserw ację cennych pod w zględem historycznym lub artystycznym 

nagrobków ; 
3) w szelkie działania inw estycyjne realizow ane pow inny być w  oparciu o kompleksy projekt 

zagospodarow ania, poprzedzony w ykonaniem szczegółow ej inw entaryzacji elementów  
zagospodarow ania i drzew ostanu. 

 
13. W granicach strefy ochrony zachowanej parcelacji, ustala się: 

1) zachow anie istniejących granic działek; 
2) w  przypadku dokonyw ania podziału nieruchomości w prow adzone linie podziału w inny 

kontynuow ać cechy historycznej parcelacji w  zakresie kierunku usytuow ania granic nowych 
działek oraz szerokości ich frontów  ukształtow anych w  granicach strefy; 

3) zakaz w ydzielania dróg w ew nętrznych. Wydzielana działka musi posiadać bezpośredni 
dostęp do dróg w yznaczonych w  planie. Dopuszcza  się w ydzielenie dróg w ew nętrznych 
w yłącznie w  przypadkach w ynikających z regulow ania istniejącego sposobu obsługi 
komunikacyjnej działek. 

 
14. Strefy ochrony krajobrazu obejmują: 

1) układ przestrzenny miejscow ości Władysław ów  - Russocice; 
2) układ przestrzenny w si Wyszyna. 

 
15. W granicach strefy ochrony krajobrazu, ustala się: 

1) ochronę krajobrazu naturalnego zw iązanego przestrzennie z historycznym założeniem; 
2) zachow anie, uporządkow anie i rew aloryzację istniejącej zieleni; 
3) priorytet w ymagań konserw atorskich nad w zględami w ynikającymi z prow adzonej 

działalności inw estycyjnej, gospodarczej i usługow ej. Działania konserw atorskie w inny 
zmierzać do zachow ania i w yeksponow ania głów nych elementów  obiektów  zabytkow ych; 

4) skala i forma zabudow y w inna kontynuow ać cechy zabudow y historycznej; 
5) zakaz stosow ania ogrodzeń z prefabrykatów  betonow ych; 
6) zakaz stosow ania napow ietrznych linii elektroenergetycznych i telefonicznych. 
 

16. W granicach strefy układu przestrzennego w si Wyszyna, o której mow a w  ust. 14 pkt  
2, ustala się: 

1) zachow anie, uporządkow anie i rew aloryzację istniejącej zieleni i drzew ostanu  w  sposób 
umożliw iający w łaściw ą ekspozycję obiektów  zabytkow ych; 

2) zapew nienie relacji w idokow ych pomiędzy zespołem kościoła, zespołem zamkow ym i w sią. 
 
 

17. W granicach strefy ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych 
oraz strefy intensywnego występowania stanowisk archeologicznych ustala się: 

1) obow iązek zgłoszenia WKZ zamiaru realizacji inw estycji w ymagających robót ziemnych 
w  celu uzgodnienia zakresu ew entualnego nadzoru archeologicznego lub ratow niczych 
badań archeologicznych; 

2) obow iązek uzyskania pozw olenia Wojew ódzkiego Konserw atora Zabytków  na prow adzenie 
nadzorów , prac, badań i ratow niczych badań archeologicznych; 

3) pow iększenie strefy ochrony archeologicznej po odkryciu now ych stanow isk i w pisaniu ich 
do ew idencji zabytków  archeologicznych. 

 
18. Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków  objęte ochroną na podstaw ie 

przepisów  odrębnych z zakresu ochrony zabytków , oznaczone na rysunku planu symbolem 
i  numerem w pisu do rejestru zabytków , to: 
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1) nr 1 – pałac oraz spichlerz w  Chylinie, części składow e zespołu pałacow ego. Pałac 
z 1912 r., spichlerz z polow y XIX w ieku, murow ane. Wpisane do rejestru zabytków  na mocy 
decyzji z dnia 7 grudnia 1991 r., nr w  Rej. Zab. A464/206; 

2) nr 2 – park krajobrazow y w  Chylinie, część zespołu pałacow ego. Pochodzący z połow y, XIX 
w ieku. Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 23 grudnia 1953 r., nr w  Rej. 
Zab. A20/70; 

3) nr 3 – cmentarz ew angelicko augsburski w  Felicjanow ie, z końca XVIII w ieku, nieczynny. 
Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 7 kw ietnia 1994 r., nr w  Rej. Zab. 
A500/241; 

4) nr 4 – kościół  parafialny P. W. Michała Archanioła w  Russocicach, z początku XVI w ieku, 
murow any rozbudow yw any i przebudow yw any na przełomie XVII/XVIII i pod koniec XIX 
w ieku. Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji  z dnia 23 grudnia 1953 r., nr w  Rej. 
Zab. A42/421; 

5) nr 5 – plebania w  Russocicach z 1836 r., część zespołu kościoła paraf ialnego P. W. 
Michała Archanioła, murow ana. Wpisana do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 11 
w rześnia 1974 r., nr w  Rej. Zab. A227/1601; 

6) nr 6 – zespół cmentarza grzebalnego rzymskokatolickiego w  Russocicach, czynny, 
obejmujący cmentarz z przełomu XVIII i XIX w ieku oraz ogrodzenie murow ane z bramą  
z połow y XIX w ieku. Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 7 kw ietnia 
1994 r., nr w  Rej. Zab A501/242; 

7) nr 7 – cmentarz żydow ski w  Russocicach, nieczynny. Wpisany do rejestru zabytków  na 
mocy decyzji z dnia 31 marca 1994 r., nr w  Rej. Zab. A499/240; 

8) nr 8 – układ urbanistyczny miejscow ości Władysław ów , 1727 r - XIX w iek. Wpisany do 
rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 31 lipca 1989 r., nr w  Rej. Zab. A420/162; 

9) nr 9 - zespół Kościoła Ew angelickiego w e Władysław ow ie z I połow y XIX w ieku. Wpisany 
do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia  10 sierpnia 1984 r., nr w  Rej. Zab. A361/103; 

10) nr 10 - kapliczka z rzeźbą św . Jana Nepomucena w e Władysław ow ie, kamienna z 1751 r. 
Wpisana do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 27 w rześnia 1988 r., nr w  Rej. Zab. B 
82/28; 

11) nr 11 – dom nr 10 w e Władysław ow ie, murow any z I połow y XIX w ieku. Wpisany do rejestru 
zabytków  na mocy decyzji z dnia 3 czerw ca 1988 r., nr w  Rej. Zab. A407/149; 

12) nr 12 – Kościół parafialny P. W. Narodzenia NMP w  Wyszynie, z okresu 1781-1782, 
rozbudow any w  1876 r. drew niany. Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 
21 grudnia 1953 r., nr w  Rej. Zab. A50/433; 

13) nr 13 – dzw onnica, część zespołu  kościoła parafialnego P. W. Narodzenia NMP 
w  Wyszynie, z końca XVIII w ieku, murow ana. Wpisana do rejestru zabytków  na mocy 
decyzji z dnia 22 grudnia 1953 r., nr w  Rej. Zab. A51/434; 

14) nr 14 – plebania, część zespołu  kościoła parafialnego P. W. Narodzenia NMP w  Wyszynie 
z ok. 1888 r., murow ana. Wpisana do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 29 grudnia 
1986 r., nr w  Rej. Zab. A394/136; 

15) nr 15 – kapliczka z f igurą św . Waw rzyńca w  Wyszynie, z XVII w ieku, drew niana. Wpisana 
do rejestru zabytków  na mocy  decyzji z dnia 10 grudnia 1985 r., nr w  Rej. Zab. B 48/9; 

16) nr 16 – pozostałości zespołu zamkow ego, obejmujące murow any fragment skrzydła 
północnego oraz murow ane baszty z 1556 r. Wpisane do rejestru zabytków  na mocy 
decyzji z dnia 21 stycznia 1954 r., nr w  Rej. Zab. A39/412. 

 
19. Dla obiektów  i obszarów  wpisanych do rejestru zabytków ustala się: 

1) obow iązek uzgodnienia w szelkich działań inw estycyjnych, prac badaw czych, 
konserw atorskich, restauratorskich oraz robót budow lanych przy obiektach i obszarach 
z WKZ; 

2) obow iązek dążenia do pełnej rew aloryzacji obiektów  i obszarów  zabytkow ych; 
3) utrzymanie istniejącej substancji zabytkow ej w e w łaściw ym stanie poprzez prow adzenie 

działań ochronnych zabezpieczających przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dew astacją, 
dotyczy to także zabytkow ych w nętrz obiektów  sakralnych i ich w yposażenia; 

4) zakaz dokonyw ania podziałów  geodezyjnych, zmian przeznaczenia oraz jakichkolw iek 
innych zmian bez zezw olenia WKZ; 

5) funkcje naw iązujące do pierw otnego przeznaczenia: mieszkalnictw o, usługi zw iązane 
z kultem religijnym, kulturą, ośw iatą, w ypoczynkiem, gastronomią, turystyką; 
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6) realizacja now ych obiektów  w  otoczeniu obiektów  zabytkow ych nie może pow odow ać 
pomniejszenia w artości kulturow ej i funkcjonalnej obiektu zabytkow ego oraz jego 
ekspozycji; 

7) w  zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej: 
a) zakaz lokalizacji elementów  reklamow ych. Dopuszcza się w yłącznie tablice informacyjne 

o działalności prow adzonej na terenie obiektu o pow ierzchni nie w iększej niż 2,0 m², 
b) formę informacji oraz miejsce jej umieszczenia należy dostosow ać do kompozycji 

elew acji; 
8) obiekty w  bardzo złym stanie technicznym, których stan nie pozw ala na przeprow adzenie 

remontu bądź też koszt remontu znacznie przekraczałby w artość obiektów , 
zakw alif ikow ane na podstaw ie szczegółow ych ekspertyz konstrukcyjno-budow lanych do 
rozbiórki, podlegają ochronie poprzez obow iązek sporządzenia szczegółow ej dokumentacji 
inw entaryzacyjnej konserw atorsko – budow lanej przed dokonaniem rozbiórki; 

9) obiekty realizow ane w  miejscu rozebranego budynku w inny respektow ać proporcje, formę 
dachów , relacje z sąsiednimi budynkami, odpow iadające charakterow i obiektów  
zabytkow ych; 

10) w  przypadku skreślenia obiektu z rejestru zabytków  w ymogi ochronne nie obow iązują. 
 

20. Obejmuje się ochroną ustaleniami planu obiekty i obszary f igurujące w  wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolem i kolejnym numerem porządkow ym: 

1) w  jednostce planistycznej C– Leonia: nr 29 – schron bojow y obserw acyjny, betonow y, rok 
1939;  

2) w  jednostce planistycznej E – Wyszyna: 
a) nr 66– zespół cmentarza grzebalnego: cmentarz oraz ogrodzenie murow ane z bramą, 

połow a XIX w ieku, czynny, 
b) nr 67 –  osada w ielokulturow a : KPL, KŁ, WŚ,PŚ; 

3) w  jednostce planistycznej J – Jabłonna: 
a) nr 4– kapliczka murow ana, I ćw . XX w ieku, 
b) nr 5 –  dom mieszkalny nr 23, drew niany, rok 1905,  
c) nr 6 – w iatrak koźlak, drew niany, XIX w iek; 

4) w  jednostce planistycznej N – Chylin: nr 2 – kapliczka, murow ana, rok 1918; 
5) w  jednostce planistycznej O – Russocice: 

a) nr 33 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
b) nr 34 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
c) nr 35 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
d) nr 36 – schron bojow y , betonow y, rok 1939, 
e) nr 37 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
f) nr 38 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
g) nr 41 – dom nr 126, drew niany, rok 1934, 
h) nr 42 – młyn, murow any, rok 1925; 

6) w  jednostce planistycznej R –Felicjanów : nr 3 – zagroda nr 28, składająca się z domu 
drew nianego oraz stodoły drew nianej z III ćw iartki XIX w ieku; 

7) w  jednostce planistycznej S  –Władysławów : 
a) nr 46 - remiza strażacka, murow ana, rok 1981, 
b) nr 47 – dom nr 1/2, murow any z II połow y XIX w ieku, 
c) nr 48 – dom nr 5/7, murow any z II połow y XIX w ieku, 
d) nr 49 – dom nr 11/13, murow any z I połow y XIX w ieku, 
e) nr 50 – dom nr 2, murow any  z końca XIX w ieku, 
f) nr 51 – dom nr 7/7a, murow any, rok 1920, 
g) nr 52 – dom nr 14, drew niany z II połow y XIX w ieku, 
h) nr 53 – dom nr 16/17, murow any  z połow y XIX w ieku, 
i) nr 54 – dom nr 4, murow any  z II połow y XIX w ieku, 
j) nr 55 – dom nr 6, murow any z II połow y XIX w ieku, 
k) nr 56 – dom nr 7, drew niany z I połow y XIX w ieku, 
l) nr 57 – dom nr 10, murow any, rok 1939, 
m) nr 58 – dom nr 15, murow any z II połow y XIX w ieku, 
n) nr 59 – dom nr 16, murow any z II połow y XIX w ieku, 
o) nr 60 – dom nr 22, murow any z II połow y XIX w ieku, 
p) nr 61 – dom nr 25, murow any z początku XIX w ieku, 
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q) nr 62 – dom nr 26, murow any z II połow y XIX w ieku, 
r) nr 63 – dom nr 31, murow any, rok 1910, 
s) nr 64 – dom nr 38, murow any z początku XIX w ieku, 
t) nr 65 – dom nr 39, murow any z początku XIX w ieku; 

8) w  jednostce planistycznej W –Małoszyna: 
a) nr 16 – dom nr 17, drew niany z początku XX w ieku, 
b) nr 17 – dom nr 27 , drew niany z początku XIX w ieku, 
c) nr 18 – dom nr 48, drew niany z początku XIX w ieku; 

9) w  jednostce planistycznej X –Międzylesie : 
a) nr 19 – dom nr 27, drew niany z początku XX w ieku, 
b) nr 31 – dom nr 55, drew niany z początku XX w ieku, 
c) nr 32 – dom nr 58, drew niany z początku XX w ieku. 
 
21. Dla obiektów  objętych ochroną ustaleniami planu, o których mow a w  ust. 20, ustala się: 

1) obow iązek uzgodnienia w szelkich działań inw estycyjnych, prac badaw czych, 
konserw atorskich, restauratorskich oraz robót budow lanych przy obiektach z WKZ; 

2) dopuszcza się rozbudow ę i przebudow ę obiektów : 
a) przy zachow aniu cech rozplanow ania elew acji obejmujących rozmieszczenie i w ielkość 

otw orów  drzw iow ych i okiennych, układ gzymsów , 
b) z zastosow aniem materiałów  w ykończeniow ych użytych w  istniejącym budynku; 

3) funkcje naw iązujące do pierw otnego przeznaczenia tj.: mieszkalnictw o, usługi zw iązane 
z kultem religijnym, kulturą, ośw iatą, w ypoczynkiem, gastronomią, turystyką; 

4) w  zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej: 
a) zakaz lokalizacji elementów  reklamow ych. Dopuszcza się w yłącznie tablice informacyjne 

o działalności prow adzonej na terenie obiektu, 
b) forma informacji oraz miejsce jej umieszczenia na elew acji należy dostosow ać do 

kompozycji elew acji; 
5) obiekty w  bardzo złym stanie technicznym, zagrażające bezpieczeństw u jego 

użytkow ników , podlegają ochronie poprzez obow iązek sporządzenia szczegółow ej 
dokumentacji inw entaryzacyjnej konserw atorsko – budow lanej przed dokonaniem rozbiórki. 

 
§15. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) parametry i w skaźniki kształtow ania zabudow y oraz zagospodarow ania terenu, gabaryty 
obiektów  dla poszczególnych terenów , zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  ustaleniach 
szczegółow ych; 

2) w skaźniki kształtow ania zabudow y: pow ierzchni zabudow y i udziału pow ierzchni 
biologicznie czynnej odnoszą się do pow ierzchni działki w  granicach terenu; 

3) obow iązujące i nieprzekraczalne linie zabudow y, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 
4) dla terenów , w  granicach których nie w yznaczono na rysunku planu linii zabudow y,  jako 

nieprzekraczalne linie zabudow y należy traktow ać linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarow ania, w yznaczone na rysunku planu; 

5) w arunek sytuow ania zabudow y w  obow iązującej linii zabudow y, jeśli taką w yznaczono, nie 
dotyczy zabudow y tow arzyszącej zabudow ie zgodnej z przeznaczeniem terenu tj. garaży, 
budynków  gospodarczych. Dla tego typu obiektów  linię tą należy traktow ać jako 
nieprzekraczalną linię zabudow y; 

6) przy przebudow ie i rozbudow ie budynków  istniejących: 
a) dopuszcza się zachow anie dotychczasow ej formy architektonicznej w  zakresie geometrii 

dachów , w ysokości zabudow y oraz szerokości elew acji frontow ej niezależnie od ustaleń 
zaw artych w  ustaleniach szczegółow ych, 

b) przyjęte rozw iązania w  zakresie: w ysokości zabudow y, kształtu dachów , stosow anych 
materiałów  w ykończeniow ych i kolorystyki pow inny zapew niać spójność architektoniczną 
całemu budynkow i lub zespołow i budynków  w  granicach działki, 

c) w  przypadku, gdy istniejące na działce zagospodarow anie przekracza określone 
w  ustaleniach szczegółow ych w skaźniki pow ierzchni zabudow y w  stosunku do 
pow ierzchni działki oraz minimalny w skaźnik pow ierzchni biologicznie czynnej, 
dopuszcza się rozbudow ę istniejących budynków  w yłącznie w  celu ich dostosow ania dla 
potrzeb osób niepełnospraw nych, popraw y bezpieczeństw a ich użytkow ania lub 
popraw y w arunków  higieniczno-sanitarnych. Pow ierzchnia now ej zabudow y pow inna 
być ograniczona do niezbędnej dla realizacji w w . celów , 
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d) dopuszcza się rozbudow ę i nadbudow ę budynków  w ykraczających przed w yznaczoną 
linię zabudow y, przy czym rozbudow a nie może w ykraczać przed linię w yznaczoną 
przez elew ację frontow ą budynku; 

7) ograniczenia w ynikające z w ymogów  ochrony dziedzictw a kulturow ego zgodnie z zapisami 
zaw artymi w  §14. 

 
 

§16. 1. W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów ustala się: 

1) ochronę terenów  i obiektów  zabytkow ych, zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  §14; 
2) ochronę terenów  i obiektów  objętych formami ochrony przyrody, zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §13; 
3) prow adzenie eksploatacji i rekultyw ację terenu zgodnie z w arunkami określonymi 

w  koncesji oraz zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu geologii i górnictw a w  granicach 
oznaczonych na rysunku planu: 
a) terenu górniczego „Władysławów I”, ustanow ionego decyzją Ministra Ochrony 

Środow iska i Zasobów  Naturalnych Nr Dge/WL/487-369/99 z dnia 6 sierpnia1999 r., 
b) terenu górniczego „Natalia’, ustanow ionego decyzją Wojew ody Wielkopolskiego nr SR 

Ko-7.74121-33/05 z dnia 21 listopada 2005 r., 
c) obszaru górniczego „Władysławów ”, ustanow ionego decyzją Ministra Ochrony 

Środow iska i Zasobów  Naturalnych Nr 72/94 z dnia 18 maja 1994 r. 
 

2. Wymogów  dla terenów  szczególnego zagrożenia pow odzią oraz terenów  osuw ania się 
mas ziemnych nie ustala się ze w zględu na ich niew ystępow anie w  podobszarze II. 
 
 

§17. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się : 
1) nie w yznacza się obszarów  w ymagających przeprow adzenia scaleń i podziałów  

nieruchomości; 
2) dopuszcza się przeprow adzenie scalenia i podziału nieruchomości przy zachow aniu 

ustaleń planu z zakresu zasad ochrony i kształtow ania ładu przestrzennego zaw artych 
w  §12 pkt 6 oraz z zakresu w arunków  kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu 
i w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych zaw artych w  ustaleniach 
szczegółow ych dla poszczególnych terenów . 

 
§18. 1. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 

ograniczeń w ich użytkowaniu, w  tym zakazu zabudowy ustala się: 
1) w yznacza się strefy bezpieczeństw a od istniejących napow ietrznych linii 

elektroenergetycznych o napięciu: 
a) 220 kV: o szerokości po 25,0 m od osi linii w  obu kierunkach, 
b) 110 kV: o szerokości po 15,0 m od rzutu poziomego skrajnego przew odu linii w  obu 

kierunkach, 
c) 15 kV: o szerokości po 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przew odu linii w  obu 

kierunkach, 
d) 0,4 kV: o szerokości po 3,0 m od rzutu poziomego skrajnego przew odu linii w  obu 

kierunkach; 
2) w yznacza się strefę bezpieczeństw a od projektow anej napow ietrznej linii 

elektroenergetycznej o napięciu 400kV: o szerokości po 30,0 m od osi linii w  obu 
kierunkach; 

3) oznacza się strefę ochrony sanitarnej od czynnych cmentarzy, o zasięgu 50,0 m od ich 
części grzebalnej: 
a) w  jednostce planistycznej E-Wyszynie, 
b) w  jednostce planistycznej O-Russocice; 

4) oznacza się granice terenów  zrekultyw ow anych; 
5) w yznacza się strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I i II. 
 

2. W strefie bezpieczeństw a, o której mow a w  ust. 1 pkt 1 lit a oraz w  pkt. 2 ustala się: 
1) zakaz lokalizacji budynków , budow li w ysokościow ych takich jak w ieże i maszty oraz 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 
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2) dopuszcza się lokalizację zabudow y lub innych obiektów  o charakterze pomocniczym 
w  uzgodnieniu z zarządcą linii; 

3) zakaz nasadzeń roślinności w ysokiej bezpośrednio pod linią oraz w  strefie o szerokości po 
16,5 m od osi linii w  obu kierunkach; 

4) dopuszcza się prow adzenie zalesień terenów  rolnych w  uzgodnieniu z zarządcą linii; 
5) lokalizacja jakichkolw iek obiektów  oraz w szelkie prace budow lane prow adzone w  strefie 

w ymagają uzgodnienia z zarządcą sieci. 
 

3. W strefie bezpieczeństw a, o której mow a w  ust. 1 pkt 1 lit b-d ustala się: 
1) zakaz lokalizacji budynków , budow li w ysokościow ych takich jak w ieże i maszty oraz 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 
2) zakaz nasadzeń roślinności w ysokiej; 
3) lokalizacja jakichkolw iek obiektów  oraz w szelkie prace budow lane prow adzone w  strefie 

w ymagają uzgodnienia z zarządcą sieci, 
 

4. Dla istniejących linii elektroenergetycznych, w  przypadku stw ierdzenia w ystąpienia 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów  pola elektromagnetycznego ustalonych w  przepisach 
odrębnych dotyczących ochrony środow iska dla terenów  przeznaczonych pod zabudow ę 
mieszkaniow ą oraz w  miejscach dostępnych dla ludności, obow iązuje zastosow anie rozw iązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych prow adzących do obniżenia poziomu pól 
elektromagnetycznych co najmniej do poziomów  dopuszczalnych, poprzez: 

1) ekranow anie ścian, okien, drzw i; 
2) ekranow anie źródeł promieniow ania elektromagnetycznego; 
3) podniesienie w ysokości instalow ania źródeł promieniow ania elektromagnetycznego; 
4) zakładanie f iltrów  na istniejące instalacje elektryczne; 
5) w ykorzystanie do budow y ogrodzeń, poręczy i balustrad materiałów  innych niż metalow e: 

drew na, materiałów  z tw orzyw  sztucznych w  celu w yeliminow ania elementów  metalowych, 
których obecność może pow odow ać w zrost natężenia pola. 

 
5. Dla istniejących linii elektroenergetycznych, w  przypadku stw ierdzenia w ystąpienia 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów  hałasu w  środow isku ustalonych w  przepisach odrębnych 
dotyczących ochrony środow iska dla terenów  podlegających ochronie akustycznej obow iązuje 
zastosow anie rozw iązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych prow adzących do 
obniżenia poziomu hałasu co najmniej do poziomów  dopuszczalnych, poprzez: 

1) zastosow anie izolacji linii; 
2) ekranow anie źródeł hałasu; 
3) usunięcie lub przycięcie roślinności zlokalizow anej zbyt blisko przew odów . 

 
6. W przypadku skablow ania linii elektroenergetycznych nie stosuje się ograniczeń 

ustalonych w  ust. 2 i 3. 
 

7. W strefie ochrony sanitarnej od czynnych cmentarzy, obow iązują ograniczenia 
w  możliw ościach zagospodarow ania terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi o cmentarzach 
i grzebaniu zmarłych. 

 
8. W granicach zrekultyw ow anych terenów  poeksploatacyjnych ustala się obow iązek 

przeprow adzenia badań geotechnicznych w arunków  posadow ienia obiektów  budow lanych na 
etapie projektow ania inw estycji. 
 

9. W strefie oddziaływania elektrowni w iatrowych I, o której mow a w  ust. 1 pkt 5: 
1) nie w yznacza się terenów  zabudow y zagrodow ej oraz terenów  innej zabudow y 

podlegających ochronie akustycznej na podstaw ie przepisów  odrębnych o ochronie 
środow iska o dopuszczalnym poziomie hałasu w  środow isku nieprzekraczającym 45dB; 

2) ustala się zakaz lokalizacji budynków  mieszkalnych; 
3) ustala się zakaz nasadzeń zw artych zespołów  roślinności w ysokiej, w  tym zalesień; 
4) realizacja przedsięw zięć, będących źródłem oddziaływ ań akustycznych, zaliczonych 

zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony środow iska do tego 
samego rodzaju obiektów  lub działalności będącej źródłem hałasu jak elektrow nie 
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w iatrow e, musi uw zględniać efekt skumulow anego oddziaływ ania z hałasem zw iązanym 
z lokalizacją elektrow ni w iatrow ych. 

 
10. W strefie oddziaływania elektrowni w iatrowych II, o której mow a w  ust. 1 pkt 5: 

1) nie w yznacza się terenów  zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej oraz terenów  innej 
zabudow y podlegających ochronie akustycznej na podstaw ie przepisów  odrębnych 
o ochronie środow iska o dopuszczalnym poziomie hałasu w  środow isku 
nieprzekraczającym 40dB;  

2) realizacja przedsięw zięć, będących źródłem oddziaływ ań akustycznych, zaliczonych 
zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony środow iska do tego 
samego rodzaju obiektów  lub działalności będącej źródłem hałasu jak elektrow nie 
w iatrow e, musi uw zględniać efekt skumulow anego oddziaływ ania z hałasem zw iązanym 
z lokalizacją elektrow ni w iatrow ych. 

 
11. W otoczeniu autostrady A2 ustala się: 

1) zakaz lokalizacji w ielokondygnacyjnych budynków  z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi w  odległości mniejszej niż 170,0 m od osi autostrady; 

2) zakaz lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków  z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi w  odległości mniejszej niż 140,0 m od osi autostrady; 

3) zakaz lokalizacji budynków  nie przeznaczonych na pobyt ludzi w  odległości mniejszej niż 
70,0 m od osi autostrady; 

4) dopuszcza się odstępstw o od w arunków  określonych w  pkt 1 i 2 pod w arunkiem 
zastosow ania rozw iązań technicznych, zapew niających w  budynkach zachow anie poziomu 
hałasu w  pomieszczeniach poniżej w artości dopuszczalnych określonych w  Polskich 
Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w  budynkach. 

 
12. Pozostałe w arunki zagospodarow ania terenów  oraz ograniczenia w  ich użytkow aniu, 

nie w ymienione w  ust. 1-11, ustala się zgodnie z w ymogami określonymi dla poszczególnych 
terenów , zaw artymi w  ustaleniach szczegółow ych. 

 
§19. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

ustala się: 
1) dla obsługi obszaru objętego planem i w chodzących w  jego skład terenów  w yznacza się 

tereny komunikacji: 
a) tereny dróg zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ, 
b) tereny dróg lokalnych, oznaczone symbolem KDL, 
c) tereny dróg dojazdow ych, oznaczone symbolem KDD, 
d) tereny publicznych ciągów  pieszo - jezdnych, oznaczone symbolem KDX, 
e) tereny publicznych ciągów  pieszych, oznaczone symbolem KX, 
f) tereny dróg w ew nętrznych, oznaczone symbolem KDW; 

2) pow iązanie obszaru objętego planem z układem komunikacji drogow ej, pow iatu, 
w ojew ództw a i kraju poprzez istniejące i projektow ane drogi zbiorcze oraz lokalne. 

 
2. Wskazuje się teren istniejącej autostrady A2, oznaczony symbolem KDA. 
 
3. Ustala się parametry techniczne dróg, w arunki ich dostępności komunikacyjnej oraz 

w arunki obsługi komunikacyjnej terenów  zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  ustaleniach 
szczegółow ych. 

 
4. Ustala się obow iązek zapew nienia w  granicach terenu, do którego inw estor posiada tytuł 

praw ny, odpow iedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów , w ynikającej z programu 
funkcjonalnego obiektu, w  ilości nie mniejszej niż: 

1) dla budynków  mieszkalnych jednorodzinnych – 1 stanow isko postojow e lub garaż na 1 lokal 
mieszkalny; 

2) dla budynków  mieszkalnych w ielorodzinnych – 1,2 stanow iska postojow ego lub garażu na  
1 lokal mieszkalny; 

3) dla budynków  rekreacji indyw idualnej – 1 stanow isko postojow e lub garaż na 1 budynek; 
4) dla klientów : 
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a) usług handlow ych, biurow ych i administracyjnych - 1 stanow isko postojow e na 40 m2 
ogólnodostępnej pow ierzchni użytkow ej, lecz nie mniej niż 2 stanow iska postojow e na 
obiekt lub lokal, 

b) usług gastronomicznych - 1 stanow isko postojow e na 8 miejsc konsumpcyjnych, lecz nie 
mniej niż 2 stanow iska postojow e na obiekt lub lokal, 

c) usług hotelow ych i agroturystycznych - 1 stanow isko postojow e na 1 pokój, 
d) usług ośw iaty – 1 stanow isko postojow e na 1 salę dydaktyczną, 
e) obiektów  sakralnych, kościołów  – 1 stanow isko postojow e na 20 korzystających, 
f) obiektów  sportow ych – 1 stanow isko postojow e na 5 korzystających; 

5) dla pracow ników : minimum 1 stanow isko postojow e na 3 zatrudnionych na zmianie, 
niezależnie od miejsc postojow ych przew idzianych dla klientów ; 

6) dla terenów  infrastruktury technicznej – zbiorow ego zaopatrzenia w  w odę – 2 stanow iska 
postojow e na teren; 

7) dla terenów  infrastruktury technicznej – kanalizacji zbiorow ej w  zakresie odprow adzania 
i oczyszczania ścieków  – 2 stanow iska postojow e na teren; 

8) dla terenów  infrastruktury technicznej - elektrow ni w iatrow ych – 2 stanow iska postojowe na 
teren; 

9) dla terenów  cmentarzy – 1 stanow isko postojow e na każde 500,0 m2 terenu; 
10) dla obiektów  gospodarki leśnej -1 stanow isko postojow e na każde 200,0 m2 pow ierzchni 

użytkow ej obiektu. 
 

§20. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej plan ustala: 

1) zaopatrzenie w szystkich terenów  przeznaczonych w  planie na cele zabudow y w  media 
infrastruktury technicznej poprzez istniejące i rozbudow yw ane zbiorow e systemy 
uzbrojenia: 
a) sieć w odociągow ą, 
b) sieć kanalizacji sanitarnej, 
c) sieć kanalizacji deszczow ej, w  ograniczonym zakresie, 
d) sieć gazow ą - perspektyw icznie, 
e) sieci elektroenergetyczne w ysokiego, średniego i niskiego napięcia, 
f) sieci teletechniczne 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych systemów  uzbrojenia; 

2) dopuszcza się zachow anie z możliw ością rozbudow y i przebudow y istniejącego układu 
sieci i urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów ; 

3) lokalizację urządzeń liniow ych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów  z w yjątkiem 
przyłączy do budynków , w  liniach rozgraniczających dróg, przy zachow aniu w zajemnych 
normatyw nych odległości, stosow nie do przepisów  odrębnych; 

4) ze w zględu na szerokości istniejących dróg w  liniach rozgraniczających i obow iązujące 
odległości normatyw ne pomiędzy sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza się 
zachow anie istniejących sieci zlokalizow anych pod jezdnią oraz realizację sieci kanalizacji 
sanitarnej pod jezdnią, pod w arunkiem uzyskania zezw olenia zarządcy drogi i uzyskania 
odstępstw a od w arunków  technicznych; 

5) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej: 
a) w  granicach terenów  rolniczych (R) oraz użytków  zielonych, łąk i pastw isk (RZ) pod 

w arunkiem jej realizacji w  sposób nie pow odujący w yłączenia gruntu z produkcji 
rolniczej, 

b) w  granicach terenów  przeznaczonych pod zabudow ę w  pasie pomiędzy linią 
rozgraniczającą drogi i linią zabudow y, w  przypadku braku możliw ości lokalizacji 
w  liniach rozgraniczających dróg, 

c) kanalizacji sanitarnej i deszczow ej w  miejscu uzasadnionym w arunkami technicznymi 
oraz terenow ymi budow y sieci w  sposób nie pow odujący istotnego ograniczenia 
w  możliw ościach zagospodarow ania działek 

pod w arunkiem uzyskania praw a do dysponow ania nieruchomością na ten cel; 
6) w  zakresie zaopatrzenia w  wodę  ustala się: 

a) rozbudow ę istniejącej sieci w odociągow ej, 
b) zaopatrzenie w  w odę na cele bytow e, gospodarcze i przeciw pożarow e z sieci 

w odociągow ej, 
c) dopuszcza się zaopatrzenie w  w odę z indyw idualnych ujęć w ody: 
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 dla potrzeb technologicznych, 
 jako rozw iązanie tymczasow e w  przypadku braku dostępu do sieci w odociągow ej. Po 

zrealizow aniu sieci obiekty w inny być do niej podłączone, a indyw idualne ujęcia w ody 
zlikw idow ane, 

d) na sieci należy zlokalizow ać hydranty przeciw pożarow e, nadziemne (po jednym 
w  każdym obrębie objętym planem) o parametrach określonych w  przepisach 
odrębnych, 

e) hydranty pow inny być usytuow ane w  miejscach dostępnych z głów nych dróg, 
f) parametry sieci pow inny zapew niać możliw ość jej w ykorzystania dla celów  

przeciw pożarow ych; 
7) w  zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się: 

a) rozbudow ę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w  systemie graw itacyjnym 
i graw itacyjno-ciśnieniow ym, 

b) odprow adzanie ścieków  komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i ich 
oczyszczanie w  oczyszczalni ścieków . Po oczyszczeniu odprow adzanie w ód do w ód 
pow ierzchniow ych i do ziemi, 

c) dla działek nie objętych zasięgiem sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 
odprow adzanie ścieków  do przydomow ych oczyszczalni ścieków  przy korzystnych 
w arunkach gruntow o-w odnych lub do szczelnych zbiorników  bezodpływ ow ych na 
nieczystości ciekłe, 

d) nie później niż 2 lata po w ybudow aniu sieci kanalizacji sanitarnej obow iązuje 
podłączenie do niej obiektów  znajdujących się w  jej zasięgu oraz  likw idacja obiektów  
zw iązanych z w prow adzonymi rozw iązaniami tymczasow ymi. Obow iązek nie dotyczy 
obiektów  w yposażonych w  przydomow e oczyszczalnie ścieków , 

e) zakaz odprow adzania nieoczyszczonych ścieków  komunalnych i w ód opadow ych do 
w ód pow ierzchniow ych i do ziemi; 

8) w  zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 
a) rozbudow ę istniejącej i budow ę sieci kanalizacji deszczow ej w  obszarach zw artej 

zabudow y, 
b) odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z terenów  dróg do gminnej sieci 

kanalizacji deszczow ej lub row ów  przydrożnych, 
c) odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych do sieci kanalizacji deszczow ej dla 

działek posiadających możliw ość przyłączenia do sieci. Dla pozostałych działek  
obow iązuje odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych do ziemi na teren 
nieutw ardzony działki, do dołów  chłonnych lub do zbiorników  retencyjnych, 

d) dla terenów  obiektów  produkcyjnych, składów , magazynów  i usług (PU) ustala się 
obow iązek retencjonow ania w ód, dla zahamow ania dynamicznego spływ u w ód 
z naw ierzchni szczelnych, 

e) obow iązują w arunki w prow adzania w ód opadow ych i roztopow ych do w ód lub do ziemi 
zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących w arunków  w prow adzania 
ścieków  do w ód lub do ziemi, 

f) w  obszarach zw artej zabudow y do czasu w ybudow ania sieci kanalizacji deszczow ej 
oraz na pozostałych terenach w ody opadow e należy zagospodarow ać w  granicach 
w łasnej działki w  sposób niezakłócający stosunków  w odnych na działkach sąsiednich; 

9) w  zakresie zaopatrzenia w  energię elektryczną ustala się: 
a) rozbudow ę, przebudow ę sieci w ysokiego, średniego i niskiego napięcia w  postaci: stacji 

transformatorow ych, linii w ysokiego, średniego i niskiego napięcia z możliw ością zmiany 
przebiegu istniejących linii w  postaci stacji transformatorow ych, linii 
elektroenergetycznych i ośw ietlenia ulic, 

b) now oprojektow aną sieć elektroenergetyczną należy realizow ać w  w ykonaniu kablow ym. 
Budow ę infrastruktury technicznej w  w ykonaniu napow ietrznym dopuszcza się wyłącznie 
na terenach rolniczych oraz w  uzasadnionych przypadkach na pozostałych terenach 
poza strefami ochrony konserw atorskiej, o których mow a w  §14 ust. 3 pkt 1-3, 

c) zasilanie odbiorców  w  energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej w ysokiego, 
średniego i niskiego napięcia, 

d) w  sytuacji zaistnienia zw iększonego zapotrzebow ania na energię elektryczną i braku 
możliw ości zapew nienia zasilania z istniejącej sieci dopuszcza się budow ę sieci 
zasilających średniego oraz niskiego napięcia odpow iednio do zbilansow anych potrzeb 
i zgodnie z w arunkami określonymi przez przedsiębiorstw o energetyczne, 
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e) lokalizację stacji transformatorow ych w  zależności od potrzeb, w  miejscach 
w ynikających z bilansu energetycznego z uw zględnieniem w ymogów  przepisów  
odrębnych, w  tym w  szczególności przepisów  z zakresu ochrony środow iska, 

f) urządzenia elektroenergetyczne należy w komponow ać w  projektow ane 
zagospodarow anie terenu zachow ując bezpieczne odległości zgodnie z obow iązującymi 
normami i przepisami, 

g) lokalizację ośw ietlenia ulicznego w  liniach rozgraniczających ulic, 
h) dopuszcza się przebudow ę istniejącej infrastruktury energetycznej kolidującej 

z projektow anym zagospodarow aniem i uzbrojeniem terenu w  porozumieniu i na 
w arunkach określonych przez w łaściciela sieci energetycznej, 

i) w  przypadku realizacji urządzeń elektroenergetycznych, w  tym stacji transformatorowych 
w  terenach o innym przeznaczeniu podstaw ow ym niż obiekty infrastruktury technicznej 
dopuszcza się lokalizację poza w yznaczonymi liniami zabudow y; 

10) w  zakresie energetyki odnawialnej ustala się: 
a) w yznacza się tereny infrastruktury technicznej - elektrow ni w iatrow ych, oznaczone 

symbolem I-EW z możliw ością lokalizacji elektrow ni w iatrow ych i infrastruktury 
technicznej elektrow ni w iatrow ych w raz ze zw iązanymi z ich lokalizacją strefami 
oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I i II,  

b) dopuszcza się przebudow ę i rozbudow ę istniejącego układu sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych średniego i w ysokiego napięcia dla umożliw ienia funkcjonow ania 
elektrow ni, w łączenia jej do systemu elektroenergetycznego, 

c) obow iązek spełnienia w arunków  w  zakresie ochrony środow iska, o których mowa w § 13 
pkt 18; 

11) w  zakresie zaopatrzenia w  ciepło ustala się: 
a) zaopatrzenie w  ciepło dla celów  grzew czych i ciepłej w ody użytkow ej z indyw idualnych 

źródeł ciepła z obow iązkiem stosow ania technologii i paliw  ekologicznych, tj. biopaliw , 
biomasy, gazu, w ęgla o niskiej zaw artości siarki, oleju opałow ego. Należy przew idzieć 
pokrycie części zapotrzebow ania na ciepło z w ykorzystaniem odnaw ialnych źródeł 
energii, 

b) dopuszcza się realizację lokalnych sieci cieplnych; 
12) w  zakresie zaopatrzenia w  gaz zakłada się w  okresie perspektyw icznym doprow adzenie 

do terenu objętego ustaleniami planu sieci gazow ej, rozbudow ę sieci rozdzielczej 
i zaopatrzenie z niej odbiorców  na terenie Gminy. Lokalizacja obiektów  i urządzeń oraz 
układ sieci w inien w ynikać z koncepcji gazyfikacji; 

13) w  zakresie zaopatrzenia w  łącza telekomunikacyjne  ustala się: 
a) rozbudow ę istniejących sieci teletechnicznych w  systemie kablow ym, 
b) budow a sieci napow ietrznych dopuszczalna jest w yłącznie na terenach rolnych, 
c) zaopatrzenie now ych abonentów  w  łącza teletechniczne z sieci niezależnych 

operatorów , 
d) rozw ój bezprzew odow ej sieci telekomunikacyjnej. Lokalizacja infrastruktury 

telekomunikacyjnej innej niż infrastruktura o nieznacznym oddziaływ aniu, w  rozumieniu 
przepisów  odrębnych, możliw a jest poza terenami przeznaczonymi na cele zabudow y 
mieszkaniow ej, 

e) rozw ój sieci bezprzew odow ego dostępu do Internetu (hotspot), 
f) na terenach zabudow y mieszkaniow ej: zagrodow ej (RM), mieszkaniow ej jednorodzinnej 

(MN), mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług (MNU), mieszkaniow ej w ielorodzinnej 
i usług (MWU) oraz usługow ej i mieszkaniow ej w ielorodzinnej (UMW) dopuszcza się 
lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej w yłącznie o nieznacznym oddziaływ aniu 
w  rozumieniu przepisów  odrębnych w  formie „zamaskow anej”, w komponow anej 
w  istniejące zagospodarow anie; 

14) w  zakresie elektroenergetycznych sieci przesyłowych ustala się: 
a) w yznacza się strefę bezpieczeństw a od projektow anej linii elektroenergetycznej 400kV, 

oznaczoną na rysunku planu,  stanow iącą rezerw ę terenu dla realizacji linii, 
b) dopuszcza się przebudow ę linii 220 kV do napięcia 400 kV, po dokonaniu przebudow y 

obow iązuje strefa bezpieczeństw a określona dla linii 400kV, 
c) budow a i przebudow a linii musi być realizow ana w  sposób nie pow odujący w ycinki lasu 

w  granicach stref ochronnych; 
15) w  zakresie gospodarki odpadami ustala się: 
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a) obow iązek urządzenia na terenie działki miejsca do segregacji i gromadzenia odpadów  
w  pojemnikach do tego przystosow anych, 

b) w yw óz i zagospodarow anie zgodnie z w ymaganiami określonymi w  uchw ale rady gminy 
dotyczącej utrzymania czystości i porządku w  gminie; 

c) gospodarow anie odpadami innymi niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

§21. W zakresie eksploatacji złóż kopalin ustala się: 
1) Wyznacza się tereny: 

a) tereny eksploatacji pow ierzchniow ej przew idziane do rekultyw acji, oznaczone symbolem 
PGEr; 

b) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług na terenach poeksploatacyjnych, 
oznaczone symbolem MNUr; 

c) tereny obiektów  produkcyjnych, składów , magazynów  i usług na terenach 
poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem PUr; 

d) tereny rolnicze na terenach poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem Rr; 
e) tereny przeznaczone do zalesienia na terenach poeksploatacyjnych, oznaczone 

symbolem RZLr. 
Warunki zagospodarow ania w  granicach terenów  zgodnie z ustaleniami szczegółow ymi dla 
tych terenów  oraz w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących geologii i górnictw a; 

2) dopuszcza się prow adzenie prac rozpoznaw czych i dokumentacyjnych złoża oraz 
prow adzenie eksploatacji na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem R, terenach 
użytków  zielonych, łąk i pastw isk, oznaczonych symbolem RZ oraz terenach rolniczych 
w skazanych do zalesienia, w  granicach gruntów  nie w ymagających uzyskania zgody na 
zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze; 

3) w szelkie prace należy prow adzić zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących 
geologii i górnictw a. 

 
§22. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów  ustala się: 
1) zachow anie rolniczego użytkow ania gruntów , będących gruntami rolnymi w  rozumieniu 

przepisów  odrębnych dotyczących ochrony gruntów  rolnych i leśnych, do czasu ich 
zagospodarow ania zgodnie z przeznaczeniem w skazanym w  planie; 

2) dopuszcza się w ykorzystanie terenów  i obiektów  w  sposób dotychczasow y, w  zakresie 
zachow ania funkcji i formy zabudow y, do czasu ich zagospodarow ania zgodnie 
z ustaleniami planu; 

3) dopuszcza się możliw ość zachow ania istniejącej zabudow y zlokalizow anej poza 
w yznaczonymi liniami zabudow y z możliw ością dokonyw ania przebudow y i remontów ; 

4) dopuszcza się możliw ość rozbudow y istniejących obiektów  zlokalizow anych częściow o 
poza w yznaczonymi liniami zabudow y, przy czym rozbudow a w inna respektow ać 
w yznaczone linie zabudow y; 

5) dopuszcza się lokalizację obiektów  tymczasow ych o funkcji zgodnej z przeznaczeniem 
podstaw ow ym i dopuszczalnym terenu, chyba, że w  ustaleniach szczegółow ych ustalono 
inaczej. 

 
§23. W zakresie wymogów zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa 

ustala się: 
1) obow iązek zgłoszenia, przed w ydaniem pozw olenia na budow ę, do w łaściw ych jednostek 

organizacyjnych w ojska (Szefostw a Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP), obiektów  
o w ysokości 50,0 m i w iększej, w  celu ustalenia sposobu oznakow ania przeszkodow ego 
tych obiektów ; 

2) budow ę sieci w odociągow ej zgodnie z w arunkami określonymi w  §20; 
3) obow iązek zapew nienia dojazdu do brzegów  rzeki i zbiorników  w odnych w  sytuacji 

zagrożenia pow odziow ego z zakazem realizacji ogrodzeń w  sposób ograniczający dostęp 
do w ód; 

4) rozbudow ę układu komunikacyjnego zgodnie z w arunkami określonymi w  §19 oraz 
ustaleniach szczegółow ych dla poszczególnych terenów  z uw zględnieniem w ymogów  
ochrony przeciw pożarow ej. 
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§24. 1. Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącą 
podstaw ę do określenia jednorazow ej opłaty, o której mow a w  art. 36 ust. 4 ustaw y w  w ysokości 
15% dla terenów : 

1) zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami: 
a) w  jednostce planistycznej E – Wyszyna: E 4-5MN, 
b) w  jednostce planistycznej I – Przyborów : I 1-2MN, I 4MN, I 6-12MN, 
c) w  jednostce planistycznej J – Jabłonna: J 2MN, J 9MN, 
d) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 5-8MN, 
e) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 1-15MN, 20MN, O 24-26MN, 
f) w  jednostce planistycznej R - Felicjanów : R 4MN, R 9-10MN, R 13MN, R 16MN, 

R 18MN, 
g) w  jednostce planistycznej S – Władysław ów : S 23MN, S 26-27MN, 
h) w  jednostce planistycznej T – Mariantów : T 1-3MN, T 5-6MN, 

2) zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług, oznaczone symbolami: 
a) w  jednostce planistycznej C – Leonia: C 4MNU, C 16-17MNU, C 20-22MNU, 
b) w  jednostce planistycznej E – Wyszyna: E 3MNU, E 5MNU, E 7-9 MNU, E 16MNU, 
c) w  jednostce planistycznej I – Przyborów : I 1MNU, 
d) w  jednostce planistycznej J – Jabłonna: J 1-3MNU, 
e) w  jednostce planistycznej M – Skarbki: M 1-2MNU, M 4-12MNU, 
f) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 4MNU, N 13MNU, N 16-20MNU, 
g) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 3MNU, O 7-8MNU, O 15-17MNU, O 19–

20MNU, O 31-32MNU, 
h) w  jednostce planistycznej T – Mariantów : T 2MNU, T 6-10MNU, T 13MNU, T 15–

17MNU, T 19MNU, T 21-34MNU, T 36-37MNU, 
i) w  jednostce planistycznej X – Międzylesie: X 10-11MNU, X 15-16MNU, X 18MNU, 

X 20MNU, X 22MNU, X 26-27MNU, X 29MNU, 
j) w  jednostce planistycznej W – Małoszyna: W 32MNU; 

3) zabudow y usługow ej, oznaczonych symbolami: w  jednostce planistycznej X – Międzylesie: 
X 1U; 

4) zabudow y usługow ej i obsługi produkcji w  gospodarstw ach rolnych, oznaczonych 
symbolami: w  jednostce planistycznej T - Mariantów : T 1U/RU; 

5) zabudow y produkcyjnej, składów , magazynów  i usług, oznaczonych symbolami: 
a) w  jednostce planistycznej C – Leonia: C 1-5PU, 
b) w  jednostce planistycznej M – Skarbki: M 1PU, 
c) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 1PU, 
d) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 2-3PU, O 5-9PU, 
e) w  jednostce planistycznej T – Mariantów : T 3PU, 
f) w  jednostce planistycznej X – Międzylesie: X 1PU,  X 4PU, 
g) w  jednostce planistycznej W – Małoszyna: W 1PU; 

6) sportu, turystyki i rekreacji, oznaczonych symbolem UST: 
a) w  jednostce planistycznej E – Wyszyna: E 1UST, 
b) w  jednostce planistycznej J – Jabłonna: J 1-4UST, 
c) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 1UST, 
d) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 1-2UST, O 3UST; 

7) sportu, turystyki, rekreacji, zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i rekreacji 
indyw idualnej, oznaczonych symbolem UST/ML: w  jednostce planistycznej O – Russocice: 
2-3UST/ML; 

8) sportu ekstensyw ne, oznaczonych symbolem USE: w  jednostce planistycznej N – Chylin: 
N 1USE, 

9) infrastruktury technicznej – elektrow ni w iatrow ych: 
a) w  jednostce planistycznej C –Leonia: C 1-2 I-EW, 
b) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 1-7 I-EW, 
c) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 1-2I-EW, 
d) w  jednostce planistycznej M – Skarbki: M 1 I-EW. 
 
2. Dla terenów  niew ymienionych w  ust. 1 nie przew iduje się w zrostów  w artości 

nieruchomości zw iązanych z uchw aleniem planu, mogących stanow ić podstaw ę do pobrania 
opłaty, o której mow a w  art. 36 ust. 4 ustaw y. 
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Rozdział 3 
 

Ustalenia szczegółowe  
 

§25. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem MN plan ustala przeznaczenie - zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty tow arzyszące zabudow ie mieszkaniow ej: 

a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 
codziennej, 

b) obiekty infrastruktury technicznej, pod w arunkiem uw zględnienia w ymogów  przepisów  
odrębnych oraz ograniczeń zaw artych w  §20 pkt 13 lit. f , 

c) budynki gospodarcze, 
d) garaże; 

2) parkingi; 
3) funkcje handlow o – usługow e i inną działalność gospodarczą o uciążliw ościach nie 

przekraczających granic terenu, do którego inw estor posiada tytuł praw ny, określonych 
w  przepisach o ochronie środow iska, w  w ydzielonych w  budynkach mieszkalnych lokalach 
użytkow ych, o pow ierzchni użytkow ej: 
a) nieprzekraczającej 30 % pow ierzchni użytkow ej budynku, 
b) nieprzekraczającej 100,0 m2. 

 
3. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem 

uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 
 

4. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: 
a) dla terenów : I 7MN – 11MN, O 1MN - 11MN, O 16MN, O 20MN, R 5MN, R 7MN – 

19MN, T 1MN – 6MN: nie w iększą niż 20% pow ierzchni działki w  granicach terenu, 
b) dla pozostałych terenów : nie w iększą niż 30% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 

2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: 
a) dla terenów : I 7MN – 11MN, O 1MN - 11MN, O 16MN, O 20MN, R 5MN, R 7MN – 

19MN, T 1MN –6MN: nie mniejszą niż 50% pow ierzchni działki w  granicach terenu, 
b) dla pozostałych terenów : nie mniejszą niż 30% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 

3) dachy: 
a) dla terenów  zlokalizow anych w  granicach strefy ochrony krajobrazu: O 17MN – 19MN, 

O 21MN, S 4MN – 5MN: dw uspadow e, o kącie nachylenia połaci: 30° do 40° 
b) dla pozostałych terenów : dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie 

nachylenia połaci: 15° do 40°; 
4) w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy z granicą frontow ą działki kąt: 

a) mniejszy niż lub rów ny 60°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, 

b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły 
do granicy z działką sąsiednią lub do granicy frontow ej działki, 

c) w iększy niż lub rów ny 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy frontow ej działki 

5) dla budynków  mieszkalnych: 
a) charakter zabudow y: 

 dla terenów : I 7MN – 11MN, O 1MN - 11MN, O 16MN, O 20MN, R 5MN, R 7MN – 
19MN, T 1MN – 6MN: budynki w olnostojące, 

 dla pozostałych terenów : budynki w olnostojące lub bliźniacze, 
b) w ysokość: nie w iększa niż 10,0 m, 
c) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 16,0 m; 

6) dla budynków  gospodarczych i garażow ych: 
a) w ysokość: 
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 dla budynków  zlokalizow anych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią: nie 
w iększą niż 5,0 m, 

 dla pozostałych budynków : nie w iększą niż 7,0 m, 
b) w arunki lokalizacji: w olnostojące lub zintegrow ane z budynkiem mieszkalnym. 

Dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy działki z działka sąsiednią. 
 

5. Dopuszcza się: 
1) poszerzenie określonej w  ust. 4 pkt 5 lit. c maksymalnej szerokości elew acji frontow ej 

budynku mieszkalnego: 
a) o 6,0 m w  przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażow ych 

zintegrow anych z bryłą budynku mieszkalnego, 
b) o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 

16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, 
posiadające w łasne przekrycie; 

2) zastosow anie innej formy i spadku dachu niż określona w  ust. 4 pkt 3 w  przypadku 
kontynuacji cech zabudow y na działce sąsiedniej graniczącej z terenem planow anej 
inw estycji; 

3) zastosow anie dachów  płaskich dla budynków  gospodarczych i garażow ych sytuow anych 
przy granicy z działką sąsiednią. 

 
6. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 

7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce, o pow ierzchni nieprzekraczającej 2,0 m². 
 

9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 600,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 20,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: rów nolegle lub prostopadle do istniejących granic 

działek sąsiednich; 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 

a) stanow iących dojazd do nie w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 6,0 m, 
b) stanow iących dojazd do w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) obsługę terenów  z przyległych ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdow ych, z zastrzeżeniem, iż 
jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią obsługę działek i terenów  z terenów  
dróg klasy niższej; 

2) dla każdej z istniejących i projektow anych działek dopuszcza się urządzenie w yłącznie 
jednego zjazdu z drogi publicznej. 

 
11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20.  

 
13. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 

pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki. Dopuszcza się odprow adzanie do sieci 
kanalizacji deszczow ej części w ód opadow ych i roztopow ych, której brak jest możliw ości 
retencjonow ania w  granicach działki. 
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§26. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem RM, plan ustala przeznaczenie - zabudowę 

zagrodową. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
2) obiekty infrastruktury technicznej, pod w arunkiem uw zględnienia w ymogów  przepisów  

odrębnych oraz ograniczeń zaw artych w  § 20 pkt. 13 lit. f . 
 
3. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem 

uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 
 

4. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
 zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 40% pow ierzchni działki w  granicach terenu, 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszą niż 30% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu, 
3) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci: 15° do 

45°; 
4) w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy z granicą frontow ą działki kąt: 

a) mniejszy niż lub rów ny 60°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, 

b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły 
do granicy z działką sąsiednią lub do granicy frontow ej działki, 

c) w iększy niż lub rów ny 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy frontow ej działki; 

5) dla budynków  mieszkalnych: 
a) charakter zabudow y: budynki w olnostojące, 
b) w ysokość: nie w iększa niż 10,0 m, 
c) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększa niż 16,0 m; 

6) dla budynków  gospodarczych i garażow ych: 
a) w ysokość: 

 dla budynków  zlokalizow anych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią: nie 
w iększa niż 7,0 m, 

 dla pozostałych budynków : nie w iększa niż 12,0 m, 
b) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększa niż 80 % szerokości frontow ej działki, 
c) w arunki lokalizacji: w olnostojące, realizow ane jako zespół budynków  lub zintegrow ane 

z budynkiem mieszkalnym. Dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy działki 
z działką sąsiednią. 

 
5. Dopuszcza się: 

1) poszerzenie określonej w  ust. 4 pkt 5 lit. c maksymalnej szerokości elew acji frontow ej 
budynku mieszkalnego: 
a) o 6,0 m w  przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażow ych 

zintegrow anych z bryłą budynku mieszkalnego, 
b) o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 

16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, 
posiadające w łasne przekrycie; 

2) zastosow anie innej formy i spadku dachu niż określona w  ust. 4 pkt 3 w  przypadku 
kontynuacji cech zabudow y na działce sąsiedniej graniczącej z terenem planow anej 
inw estycji; 

3) zastosow anie dachów  płaskich dla budynków  gospodarczych i garażow ych sytuow anych 
przy granicy z działką sąsiednią. 

 
6. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się 

1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
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2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 
nie dotyczą dachów  płaskich. 

 
7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce o pow ierzchni nieprzekraczającej 2,0 m². 
 

9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 1 500,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 22,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: rów nolegle do istniejących granic działek sąsiednich; 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 

a) stanow iących dojazd do nie w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 6,0 m, 
b) stanow iących dojazd do w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z dróg przyległych 

bezpośrednio lub poprzez drogi stanow iące dojazd do gruntów  rolnych, z zastrzeżeniem, iż jeśli 
jest to możliw e, działkom przyległym do dróg zbiorczych należy zapew nić obsługę z terenów  dróg 
klasy niższej. 

 
11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 

13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki.  
 

 
§27. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem RU plan ustala przeznaczenie  - tereny 

obsługi produkcji w  gospodarstwach rolnych.  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty infrastruktury technicznej; 
2) budynki gospodarcze; 
3) garaże; 
4) parkingi; 
5) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące obiektom produkcyjnym, realizow ane 

w  samodzielnych budynkach mieszkalnych lub pomieszczeniach mieszkalnych 
w  budynkach produkcyjnych, przy czym pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń zw iązanych 
funkcją mieszkalną nie może przekraczać 30% ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y 
na działce. 

 
3. Dla zabudow y ustala się ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu: 
1) pow ierzchnię zabudow y: nieprzekraczającą 50% pow ierzchni działki; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszą niż 30% pow ierzchni działki; 
3) dla budynków  mieszkalnych: 

a) w ysokość: nie w iększą niż 10,0 m, 
b) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 16,0 m. Dopuszcza się poszerzenie 

o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 
16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, 
posiadające w łasne przekrycie, 

c) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 
15°do 45°, 
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d)  kierunek głów nej kalenicy - prostopadły lub rów noległy do granicy z działką sąsiednią; 
4) dla budynków  służących bezpośrednio do produkcji rolniczej: 

a) w ysokość nie w iększą niż 10,0 m, 
b) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci do 

45°. 
 

4. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

5. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce. 
 

6. W zakresie w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych ustala się dokonyw anie 
podziałów  stosow nie do potrzeb, z zachow aniem w ymogów  przepisów  odrębnych dotyczących 
gospodarki nieruchomościami. 
 

7. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z dróg przyległych 
bezpośrednio lub poprzez drogi stanow iące dojazd do gruntów  rolnych. 

 
8. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
9. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
10. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki.  
 
 

§28. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem MNU plan ustala przeznaczenie - 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi.  
 

2. Zabudow a mieszkaniow a i usługi mogą być realizow ane jako funkcje w yłączne lub 
w spółistniejące na działce z w yłączeniem obszarów  w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni 
w iatrow ych II, gdzie funkcja mieszkaniow a może być realizow ana w yłącznie jako w spółistniejąca 
z usługow ą. 
 

3. Funkcje usługow e mogą być realizow ane: 
1) jako zintegrow ane z funkcją mieszkaniow ą w  jednym budynku; 
2) w  odrębnym budynku usługow ym. 

 
4. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na obiekty tow arzyszące zabudow ie 

mieszkaniow ej lub usługom: 
1) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej, 
2) obiekty infrastruktury technicznej, pod w arunkiem uw zględnienia w ymogów  przepisów  

odrębnych oraz ograniczeń zaw artych w  § 20 pkt. 13 lit. f ; 
3) budynki gospodarcze; 
4) garaże. 

 
5. Dopuszcza się rozbudow ę oraz lokalizację now ych obiektów  zw iązanych 

z prow adzeniem działalności rolniczej na działkach w  granicach istniejących gospodarstw  rolnych. 
 

6. Ustala się zakaz lokalizacji i rozbudow y obiektów  i usług, których funkcjonow anie może 
być źródłem uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów 
odrębnych, w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, 
zw łaszcza w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 
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7. Przy lokalizacji now ych oraz rozbudow ie istniejących obiektów  zw iązanych 
z prow adzoną działalnością ustala się obow iązek ograniczenia akustycznych uciążliw ości poprzez:  

1) stosow anie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu; 
2) odpow iednie usytuow anie na działce urządzeń uciążliw ych akustycznie i zastosow anie 

odpow iednich rozw iązań technicznych na etapie projektow ania obiektów ; 
3) stosow anie elementów  amortyzujących drgania; 
4) zastosow anie przegród izolujących. 

 
8. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu:  
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 30% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszą niż 30% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci: 15° do 

45°; 
4) w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy z granicą frontow ą działki kąt: 

a) mniejszy niż lub rów ny 60°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, 

b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły 
do granicy z działką sąsiednią lub do granicy frontow ej działki, 

c) w iększy niż lub rów ny 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy frontow ej działki; 

5) dla budynków  mieszkalnych: 
a) charakter zabudow y: budynki w olnostojące lub bliźniacze, 
b) w ysokość: nie w iększą niż 10,0 m, 
c) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 16,0 m; 

6) dla budynków  usługow ych i mieszkalno-usługow ych: 
a) charakter zabudow y: budynki w olnostojące lub bliźniacze, 
b) w ysokość: nie w iększą niż 10,0 m, 
c) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 50,0 m, przy czym szerokość odcinka 

jednorodnej bryły budynku nie może być w iększa niż 16,0 m; 
7) dla budynków  gospodarczych i garażow ych: 

a) w ysokość: 
 dla budynków  zlokalizow anych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią: nie 

w iększą niż 7,0 m, 
 dla pozostałych budynków : nie w iększą niż 10,0 m, 

b) w arunki lokalizacji: w olnostojące lub zintegrow ane z budynkiem mieszkalnym, 
mieszkalno-usługow ym lub usługow ym. Dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy 
granicy działki z działka sąsiednią.. 

 
9. Dopuszcza się:  

1) poszerzenie określonej w  ust. 8 pkt 5 lit. c maksymalnej szerokości elew acji frontow ej 
budynku mieszkalnego: 
a) o 6,0 m w  przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażow ych 

zintegrow anych z bryłą budynku mieszkalnego, 
b) o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 

16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, 
posiadające w łasne przekrycie; 

2) zastosow anie innej formy i spadku dachu niż określona w  ust. 8 pkt 3 w  przypadku 
kontynuacji cech zabudow y na działce sąsiedniej graniczącej z terenem planow anej 
inw estycji; 

3) zastosow anie dachów  płaskich dla budynków  gospodarczych i garażow ych sytuow anych 
przy granicy z działką sąsiednią. 
 
10. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się realizację dachów  w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się inne ciemne kolory. 
Wymogi kolorystyki nie dotyczą dachów  płaskich. 
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11. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

12. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce. 
 

13. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 800,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 22,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: rów nolegle do istniejących granic działek sąsiednich; 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 

a) stanow iących dojazd do nie w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 6,0 m; 
b) stanow iących dojazd do w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
14. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) obsługę terenów  z przyległych dróg z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, działkom 
przyległym do dróg zbiorczych należy zapew nić obsługę z terenów  dróg klasy niższej; 

2) dla każdej z istniejących i projektow anych działek dopuszcza się urządzenie w yłącznie 
jednego zjazdu z drogi publicznej. 

 
15. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
16. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
17. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

 
§29. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem MWU plan ustala przeznaczenie - 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi.  
 

2. Funkcje usługow e mogą być realizow ane: 
3) jako zintegrow ane z funkcją mieszkaniow ą w  w ydzielonych w  parterach budynków  

mieszkalnych lokalach użytkow ych; 
4) w  odrębnym budynku usługow ym, przy czym nie dopuszcza się realizacji  funkcji usługow ej 

jako w yłącznej na działce. 
 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
2) obiekty infrastruktury technicznej; 
3) zespoły budynków  gospodarczych i garaży skupiające nie mniej niż 5,0 obiektów ; 
4) parkingi. 

 
4. Ustala się zakaz: 

1) realizacji tymczasow ych obiektów  budow lanych; 
2) realizacji w olnostojących garaży i budynków  gospodarczych; 
3) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 

 
5. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu: 
1) pow ierzchnię zabudow y – nieprzekraczającą 30% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
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2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej - nie mniejszy niż 20% pow ierzchni działki 
w  granicach terenu; 

3) w ysokość budynków : 
a) mieszkalnych i mieszkalno-usługow ych: nie w iększą niż 12,0 m, 
b) usługow ych: nie w iększą niż 8,0 m, 
c) zespołów  budynków  gospodarczych garaży: nie w iększą niż 3,0 m; 

4) szerokość elew acji frontow ej: 
a) mieszkalnych i mieszkalno-usługow ych: nie w iększą niż 40,0 m, 
b) usługow ych: nie w iększą niż 20,0 m; 

5) dachy płaskie, dw uspadow e lub czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 15° do 40°; 
6) kierunek kalenicy: rów noległy do granicy frontow ej działki. 

 
6. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się:  
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 
7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce. 

 
9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 

1) w ielkość now ych działek:  
a) pod budynki mieszkalne, mieszkalno-usługow e i usługow e: nie mniejsza niż 500,0 m2, 
b) pod zespoły budynków  gospodarczych i garaży: dostosow aną do potrzeb; 

2) szerokość frontów  now ych działek: 
a) pod budynki mieszkalne, mieszkalno-usługow e i usługow e: nie mniejszą niż 30,0 m, 
b) pod zespoły budynków  gospodarczych i garaży: dostosow aną do potrzeb; 

3) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejsza niż 8,0 m; 
4) kąt położenia granic now ych działek w  stosunku do pasów  dróg – prostopadły do granicy 

frontow ej działki lub rów noległy do granicy z działką sąsiednią. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległej drogi 
zbiorczej. 

 
11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20. 
 
13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

 
§30. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem UMW plan ustala przeznaczenie - 

zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną.  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu: 
1) na zabudow ę mieszkaniow ą jednorodzinną; 
2) na obiekty tow arzyszące zabudow ie mieszkaniow ej i usługom: 

a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej, 
c) parkingi. 
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3. Ogranicza się możliw ość lokalizacji usług do usług z zakresu: administracji publicznej, 
kultury, opieki zdrow otnej, obsługi f inansow ej, hotelarstw a i obsługi turystycznej, gastronomii, 
handlu i innych o charakterze centrotw órczym, tj. służących zaspokajaniu potrzeb w yższego rzędu, 
o ogólnogminnym i szerszym zasięgu oddziaływ ania.  
 

4. Zabudow a mieszkaniow a i usługi mogą być realizow ane jako funkcje w yłączne lub 
w spółistniejące na działce. Przy czym ustala się obow iązek realizacji usług minimum w  części 
frontow ej parterów  budynków  zlokalizow anych w  granicy z terenami placów  publicznych KP. 

 
5. Ustala się zakaz: 

1) lokalizacji obiektów  tymczasow ych; 
2) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód.  
 
6. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 

w  tabeli: 
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1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
S 

1UMW 70 10 10 P*, W 11,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W,Z 

S 
2UMW 50 10 20 P*, W, 

B, S  11,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W,Z 

S 
3UMW 50 10 20 P*, W 11,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W 

S 
4UMW 50 10 20 P*, W 9,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W 

O 
1UMW 70 10 10 P*, W 9,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W,Z 

O 
2UMW 50 10 20 P*, W 9,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W,Z 

1)  Charakter budynków: W – wolnostojące, B - bliźniacze, S  – zabudowa szeregowa, P* - zabudowa 
pierzejowa z lokalizacją przy granicy działki, obowiązująca w granicach ścisłej ochrony konserwatorskiej; 

2)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy. Dla budynków gospodarczych sytuowanych przy 
granicy z działką sąsiednią dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych lub płaskich. 

3)  Spadki dachów – dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką 
sąsiednią dopuszcza się zmniejszenie spadku dachu do nie mniej niż 15°. 

4)  Kierunek kalenicy: B – równoległy do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 
działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do granicy z działką sąsiednią, D – 
równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy 
granicy z działką sąsiednią dopuszcza się kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do granicy 
z działką sąsiednią. 
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5)  Maksymalna szerokość elewacj i frontowej  budynku: S  – do pełnej szerokości działki; 
6)  Warunki lokalizacj i garaży i budynków gospodarczych: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji 

bezpośrednio przy granicy z działka sąsiednią, Z - zintegrow ane z budynkiem mieszkalnym, 
mieszkalno-usługow ym lub usługow ym. 

 
7. Dla w szystkich budynków  dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy z działką 

sąsiednią. 
 

8. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
9. W zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej, ustala się lokalizację w yłącznie 

reklam i szyldów  zaw ierających informacje o działalności prow adzonej na działce w  formie: 
1) elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 2,0 m2; 
2) elementów  na budynkach, pod w arunkiem ich uw zględnienia w  kompozycji całej elew acji 

budynku, o łącznej pow ierzchni nie w iększej niż 20% pow ierzchni elew acji, na której są 
usytuow ane; 

3) szyldów  semaforow ych o pow ierzchni nieprzekraczającej 1,0 m². 
 
10. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) stosow anie nie w ięcej niż 3 rodzajów  materiałów  w ykończeniow ych na elew acjach, 

naw iązujących do lokalnych tradycji budow nictw a regionalnego;  
2) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
3) dla zabudow y pierzejow ej i szeregow ej –kolorystyka elew acji i zastosow ane materiały 

w ykończeniow e pow inny zapew niać spójność estetyczną całemu zespołow i budynków ; 
4) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Nie dotyczy dachów  płaskich. 

 
11. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych określono w  tabeli: 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna 
w ielkość nowych 

działek [m²] 

Minimalna szerokość frontów 
nowych działek [m] 

Kąt położenia 
granic nowych 

działek1) 
1. 2. 3. 4. 

S 1UMW 300 istniejąca R 
S 2UMW 
S 3UMW 

500 
12,0 – 20,0 

w  strefie konserw atorskiej 2) - 
istniejąca 

R 

S 4UMW 300 istniejąca istniejący 
O 1UMW 300 istniejąca R 
O 2UMW 900 16,0 - 25,0 R 

1) Kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasa drogowego: R – równolegle do granic działek 
istniejących. 
2)  w strefie konserwatorskiej – należy przez to rozumieć strefę ochrony zachowanej parcelacji. 
 

12. Szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych dopuszczonych do w ydzielenia 
w  terenach lub ich części zlokalizow anych poza granicami strefy ochrony zachow anej parcelacji: 
nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
13. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg 

lokalnych i dojazdow ych lub publicznych placów . 
 

14. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 

 
15. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20. 
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16. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczow ej.  
 

 
§31. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem U plan ustala przeznaczenie - zabudowę 

usługową. 
 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) obiekty tow arzyszące zabudow ie usługow ej: 
a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej, 
c) parkingi, 
d) budynki gospodarcze; 

2) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące zabudow ie usługow ej realizow ane 
w   pomieszczeniach mieszkalnych w  budynkach usługow ych, przy czym pow ierzchnia 
użytkow a pomieszczeń zw iązanych z funkcją mieszkalną nie może przekraczać 40% 
ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y na działce. 

 
3. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem 

uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 
 

4. Przy lokalizacji now ych oraz rozbudow ie istniejących obiektów  zw iązanych 
z prow adzoną działalnością ustala się obow iązek ograniczenia akustycznych uciążliw ości poprzez:  

1) stosow anie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu; 
2) odpow iednie usytuow anie na działce urządzeń uciążliw ych akustycznie i zastosow anie 

odpow iednich rozw iązań technicznych na etapie projektow ania obiektów ; 
3) stosow anie elementów  amortyzujących drgania; 
4) zastosow anie przegród izolujących. 
 

5. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 
w  tabeli: 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
C 1U 20 40 W 10,0 D, P 15 – 45 B 20,0 7,0 W,Z 
E 1U 30 40 W 10,0 D 25 - 45 B 25,0 7,0 W,Z 
E 2U 25 40 W 10,0 D, P 15 – 35 B 25,0 7,0 W,Z 
E 3U 40 30 W 10,0 D, P 15 – 35 B 25,0 7,0 W,Z 
N 1U 20 40 W 12,0 D 15 – 45 C, D 55,0 7,0 W,Z 
O 1U 50 40 W 10,0 D, P 15 – 35 C, D 20,0 7,0 W,Z 
O 2U 50 10 W 10,0 D 15 – 35 B 20,0 7,0 W,Z 
O 3U 40 10 W 10,0 D, P 15 – 35 B 30,0 7,0 W,Z 
S 1U 50 10 W 10,0 D, P 15 - 45 B 50,0 7,0 W,Z 
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T 1U 35 20 W 10,0 D 15 – 45 B, D 100,0 7,0 W,Z 
T 2U 25 40 W 10,0 D 15 – 45 B 25,0 7,0 W,Z 

W 1U 30 40 W 10,0 D, Cz, 
W 15 – 35 B 20,0 7,0 W,Z 

X 1U 40 30 W 10,0 D, Cz, 
W, P 15 – 45 D 10,0 7,0 W,Z 

1)  Charakter budynków: W – wolnostojące. 
2)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, W – wielospadowy, P – płaski. 
3) Spadki dachów  – dla dachów płaskich nie określa się. 
4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 

działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub 
w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla dachów płaskich nie 
określa się. 

5)  Warunki lokalizacj i garaży i budynków gospodarczych: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji 
bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, Z - zintegrowane z budynkiem usługowym. 

 
6. Dopuszcza się poszerzenie określonej w  tabeli maksymalnej szerokości frontow ej 

budynku o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 
16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające 
w łasne przekrycie. 
 

7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

8. W zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej, dopuszcza  się lokalizację reklam 
i szyldów  w  formie: 

1) elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 4,0 m2; 
2) elementów  na budynkach, o łącznej pow ierzchni nie w iększej niż 20% pow ierzchni elew acji, 

na której są usytuow ane; 
3) szyldów  semaforow ych o pow ierzchni nieprzekraczającej 1,0 m². 

 
9. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 

10. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych określono w  tabeli: 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna w ielkość 
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokość 
frontów nowych 

działek [m] 
Kąt położenia granic 

nowych działek 1) 

C 1U 1500,0 40,0 R,P 
E 1U 1500,0 20,0 R,P 
E 2U 1000,0 20,0 P 
E 3U 400,0 20,0 R, P 
N 1U 2000,0 40,0 R 
O 1U 1500,0 20,0 R 
O 2U 1000,0 30,0 R,P 
O 3U 1000,0 50,0 R,P 
S 1U 800,0 25,0 R 
T 1U 2000,0 25,0 R,P 
T 2U 1000,0 20,0 P 
W 1U 1400,0 25,0 R 
X 1U 1000,0 20,0 R 

1) Kąt położenia granic nowych działek: R – równolegle do granic działek istniejących, w przypadku, gdy 
granice wytyczone są po łuku, do ich stycznej, P – prostopadle do pasa drogowego,  
w przypadku, gdy pas drogowy wytyczony jest po łuku, do jego stycznej. 
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11. Ustala się szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejszą niż 8,0 m. 

 
12. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 

z przylegających dróg, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej. 
 

13. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

14. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

15. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki lub do kanalizacji deszczow ej. 
 

 
§32. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem U/RU plan ustala przeznaczenie - 

zabudowę usługową i obsługi produkcji w  gospodarstwach rolnych. 
 

2. Zabudow a usługow a i obiekty obsługi produkcji w  gospodarstw ach rolnych mogą być 
realizow ane jako funkcje w yłączne lub w spółistniejące na działce. 
 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty tow arzyszące zabudow ie usługow ej: 

a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej, 
c) parkingi, 
d) budynki gospodarcze; 

2) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące zabudow ie usługow ej lub obiektom 
produkcyjnym przy czym pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń zw iązanych z funkcją 
mieszkalną nie może przekraczać 40% ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y na 
działce. 

 
4. Przy lokalizacji now ych oraz rozbudow ie istniejących obiektów  zw iązanych 

z prow adzoną działalnością ustala się obow iązek ograniczenia akustycznych uciążliw ości poprzez:  
1) stosow anie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu; 
2) odpow iednie usytuow anie na działce urządzeń uciążliw ych akustycznie i zastosow anie 

odpow iednich rozw iązań technicznych na etapie projektow ania obiektów ; 
3) stosow anie elementów  amortyzujących drgania; 
4) zastosow anie przegród izolujących. 
 

5. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 35% pow ierzchni działki; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 20% pow ierzchni działki; 
3) dla budynków  mieszkalnych i usługow ych:  

a) w ysokość nie w iększą niż 10,0 m, 
b) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 20,0 m, 
c) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: do 

45°; 
4) dla budynków  służących bezpośrednio do produkcji rolniczej: 

a) w ysokość nie w iększą niż 10,0 m, 
b) dachy dw uspadow e, czterospadow e, w ielospadow e, 
c) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci do 

45°; 
5) kierunek głów nej kalenicy: rów noległy do granicy frontow ej działki lub do granicy z działką 

sąsiednią. 
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6. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia 
 

7. W zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej, dopuszcza  się lokalizację reklam 
i szyldów  w  formie: 

1) elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 4,0 m2, 
2) elementów  na budynkach, o łącznej pow ierzchni nie w iększej niż 20% pow ierzchni elew acji, 

na której są usytuow ane, 
3) szyldów  semaforow ych o pow ierzchni nieprzekraczającej 1,0 m². 

 
8. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 

9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 2 000,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 20,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: rów nolegle do granic działek istniejących, lub 

prostopadle do pasa drogow ego; 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejszą niż 8,0 m. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej. 
 

11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki lub do kanalizacji deszczow ej. 
 
 

§33. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem UK plan ustala przeznaczenie - zabudowę 
usług kultury związanych z kultem religijnym . 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty tow arzyszące zabudow ie usługow ej: 

a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej; 
c) parkingi; 

2) funkcje usług ośw iaty, kultury, opieki społecznej, opieki zdrow otnej; 
3) funkcje mieszkaniow e w yłącznie dla potrzeb obsługi usług kultury zw iązanych z kultem 

religijnym, realizow ane w  w ydzielonych pomieszczeniach w  budynkach o funkcji zgodnej 
z przeznaczeniem dopuszczalnym terenu. 
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3. Ustala się zakaz: 

1) lokalizacji obiektów , których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 
przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód; 

2) realizacji obiektów  tymczasow ych; 
3) realizacji now ej zabudow y dla terenów  oznaczonych symbolami: E 1UK i O 1UK. 

 
4. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 

w  tabeli: 
 

Wskaźniki dla całego terenu Wskaźniki dla budynków  o funkcji zgodnej 
z przeznaczeniem dopuszczalnym terenu 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
E 1UK 30 30 W - - - - - 
E 2UK 25 40 W 6,0 D, Cz 25 - 45 B, C 20,0 
O 1UK 40 30 W - - - - - 
O 2UK 25 40 W 10,0 D 25 - 45 A, B 24,0 
S 1UK 35 30 W 10,0 D, Cz 20 - 45 A, B 14,0 

1)  Charakter budynków: W – wolnostojące. 
2) Nie dotyczy elementów architektonicznych typu wieże, wieżyczki, dzwonnice. 

3)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy. 
4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 

działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub 
w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. 

 
5. Ogrodzenie: 

1) dla terenów  oznaczonych symbolami: E 1UK i O 1UK – istniejące z możliw ością 
konserw acji lub odtw orzenia; 

2) dla pozostałych terenów : ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji indyw idualnych 
w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % pow ierzchni 
ogrodzenia. 

 
6. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, w  formie elementów  w olnostojących o pow ierzchni 
nieprzekraczającej 2,0 m². 
 

7. Wymogów  w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  
w ykończeniow ych nie ustala się. 
 

8. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg bezpośrednio lub poprzez tereny placów  publicznych. 
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9. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. Dopuszcza się zaspokojenie zapotrzebow ania na miejsc postojow e 
poprzez ich realizację na terenach sąsiednich. 
 

10. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

11. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki. 
 
 

§34. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem UO/U plan ustala przeznaczenie - zabudowę 
usług oświaty i usług innych. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) tereny zieleni urządzonej z obiektami  małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
2) obiekty infrastruktury technicznej,  
3) parkingi. 

  
3. Ogranicza się możliw ość lokalizacji usług do usług z zakresu: usług sportu i rekreacji, 

administracji, gastronomii, ośw iaty i nauki, kultury, opieki społecznej i zdrow otnej. 
 

4. Ustala się zakaz: 
1) lokalizacji obiektów , których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód; 

2) realizacji obiektów  tymczasow ych. 
 

5. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 
w  tabeli: 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
E 1UO/U 25 40 10,0 D, P 15 - 45 A, C 65,0 
N 1UO/U 25 40 12,0 D, Cz, P 15 - 45 A, B 100,0 
S 1UO/U 25 40 12,0 D, Cz, P 15 - 45 B 65,0 

1)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, P – płaski. 
2) Spadki dachów  – dla dachów płaskich nie określa się. 
3)   Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 
działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub w przypadku, 
gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do granicy z działką 
sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla dachów płaskich nie określa się. 
 

6. Dopuszcza się  poszerzenie określonej w  tabeli maksymalnej szerokości elew acji 
frontow ej budynku pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 40,0 
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m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające w łasne 
przekrycie. 
 

7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, w  formie elementów  w olnostojących o pow ierzchni 
nieprzekraczającej 2,0 m². 
 

9. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 
się: 

1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 

10. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych określono w  tabeli: 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna w ielkość 
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokość 
frontów nowych 

działek [m] 
Kąt położenia granic 

nowych działek 1) 

E 1UO/U 1500,0 40,0 R, P 
N 1UO/U 1500,0 30,0 R, P 
S 1UO/U 3000,0 50,0 R, P 

1)  Kąt położenia granic nowych działek: R – równolegle do granic działek istniejących, P – prostopadle do 
pasa drogowego, w przypadku, gry pad drogowy wytyczony jest po łuku, do jego stycznej. 

 
11. Ustala się szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejszą niż 8,0 m. 

 
12. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 

z przylegających dróg, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej. 
 

13. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 

 
14. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

15. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczow ej. 
 
 

§35. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem PU plan ustala przeznaczenie - obiekty 
produkcyjne, składy, magazyny i usługi.  

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów  na: 

1) obiekty tow arzyszące zabudow ie produkcyjnej, usługow ej, składom i magazynom: 
a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej zw iązane z obsługą terenu, 
c) budynki gospodarcze i garaże, 
d) parkingi; 

2) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące zabudow ie produkcyjnej, usługow ej, 
składom i magazynom, realizow ane w  samodzielnych budynkach mieszkalnych lub 
pomieszczeniach mieszkalnych w  budynkach produkcyjnych i usługow ych, przy czym: 
a) pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń zw iązanych funkcją mieszkalną nie może 

przekraczać 30% ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y na działce, 
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b) w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I obow iązuje zakaz realizacji 
samodzielnych budynków  mieszkalnych. 

 
3. Dla terenów  oznaczonych symbolem C 3PU i C 4PU dopuszcza się zachow anie 

i rozbudow ę istniejącej zabudow y, przy zachow aniu w skaźników  dotyczących kształtow ania 
zabudow y i zagospodarow ania terenu określonych w  ust. 7. 
 

4. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem 
uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. Zakaz nie 
dotyczy elektrow ni w iatrow ych. 
 

5. Przy lokalizacji now ych oraz rozbudow ie istniejących obiektów  zw iązanych 
z prow adzoną działalnością ustala się obow iązek ograniczenia akustycznych uciążliw ości poprzez:  

1) stosow anie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu; 
2) odpow iednie usytuow anie na działce urządzeń uciążliw ych akustycznie i zastosow anie 

odpow iednich rozw iązań technicznych na etapie projektow ania obiektów ; 
3) stosow anie elementów  amortyzujących drgania; 
4) zastosow anie przegród izolujących. 

 
6. Dopuszcza się możliw ość lokalizacji zabudow y zw iązanej z obsługą w jazdu i w ejścia na 

teren zakładu, o pow ierzchni zabudow y nieprzekraczającej 40,0 m², w ykraczającej przed 
w yznaczoną linię zabudow y na działce. Wysokość takich budynków  nie pow inna przekraczać 
7,0 m. 

 
7. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 

w  tabeli: 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
C 1PU 
C 2PU 
C 3PU 
C 4PU 
C 5PU 

40 30 W 12,0 D, Cz, 
P 15-35 B 100,0 7,0 W,Z 

E 1PU 40 30 W 10,0 D 15 - 35 C, D 35,0 7,0 W,Z 
M 1PU 
M 2PU 40 30 W 12,0 D,P 15 - 45 C, D 30,0 7,0 

7,0 W,Z 

M 3PU 40 30 W 10,0 D,P 15 - 35 C, D 15,0 7,0 W,Z 
N 1PU 40 30 W 12,0 D 15 - 35 C, D 120,0 7,0 W,Z 
O 1PU 40 25 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 20,0 7,0 W,Z 
O 2PU 
O 3PU 
O 4PU 

40 30 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 20,0 
 

7,0 
7,0 

W,Z 
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O 5PU 
O 6PU C, D 

O 7PU 
40 30 W 10,0 D,P 15 - 35 

D 
40,0 7,0 W,Z 

O 8PU 40 30 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 50,0 7,0 W,Z 

O 9PU 40 30 W 12,0 D, Cz, 
P 15 - 35 D 20,0 7,0 W,Z 

O 10PU 30 30 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 20,0 7,0 W,Z 
T 1PU 40 25 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 30,0 7,0 W,Z 
T 2PU 40 25 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 20,0 7,0 W,Z 
T 3PU 40 30 W 12,0 D, Cz, 

P 15 - 35 C, D 25,0 7,0 W,Z 

T 4PU 30 40 W 10,0 D, Cz 15 - 35 D 25,0 7,0 W,Z 

T 5PU 40 30 W 10,0 D, Cz, 
P 15 - 35 B 30,0 7,0 W,Z 

W 1PU 40 25 W 12,0 D, Cz, 
P 15 - 35 C, D 35,0 7,0 W,Z 

X 1PU 40 30 W 10,0 D, Cz, 
P 15 - 35 C, D 30,0 7,0 W,Z 

X 2PU 30 30 W 10,0 D, Cz, 
W 15 – 45 C, D 25,0 7,0 W,Z 

X 3PU 
X 4PU 40 30 W 10,0 D, Cz, 

P 15 – 45 C, D 25,0 7,0 W,Z 
1)  Charakter budynków: W – wolnostojące. 
2)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, P – płaski. 
3) Spadki dachów  – dla dachów płaskich nie określa się. 
4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 

działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub 
w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla dachów płaskich nie 
określa się. 

5)  Warunki lokalizacj i budynków gospodarczych i garaży: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji 
bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, Z - zintegrowane z budynkiem produkcyjnym, usługowym 
lub mieszkalnym. 

 
8. Dopuszcza się 

1) realizację obiektów  budow lanych o w ysokości w yższej niż określona w  tabeli 
w  przypadkach uzasadnionych potrzebami technologicznymi prow adzonej działalności; 

2) poszerzenie określonej w  tabeli maksymalnej szerokości elew acji frontow ej budynku: 
a) o 6,0 m w  przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażow ych 

zintegrow anych z bryłą budynku, 
b) pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły  przesunięte w zględem siebie w  rzucie 

poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające w łasne przekrycie; 
3) zastosow anie dachów  płaskich dla budynków  gospodarczych i garażow ych sytuow anych 

bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią. 
 

9. Wymogów  w  zakresie kolorystyki budynków , stosow anych materiałów  
w ykończeniow ych nie ustala się. 
 

10. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

11. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce. 
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12. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych określono w  tabeli: 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna w ielkość 
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokość 
frontów nowych 

działek [m] 
Kąt położenia granic 

nowych działek 1) 

C 1PU 4000,0 40,0 P, R 
C 2PU 3000,0 50,0 P, R 
C 3PU 3000,0 50,0 P, R 
C 4PU 3000,0 50,0 P, R 
C 5PU 2000,0 30,0 P, R 
E 1PU 2500,0 30,0 R, D 
M 1PU 1500,0 20,0 P, R 
M 2PU 1500,0 20,0 P, R 
M 3PU 1500,0 20,0 P 
N 1PU 5000,0 50,0 P, R 
O 1PU 1500,0 20,0 P 
O 2PU 2000,0 30,0 P, R 
O 3PU 1000,0 30,0 P, R 
O 4PU 3000,0 30,0 P, R 
O 5PU 3000,0 50,0 P, R 
O 6PU 2000,0 30,0 R 
O 7PU 2000,0 40,0 R 
O 8PU 3000,0 40,0 P, R 
O 9PU 2500,0 30,0 R 
O 10PU 3000,0 50,0 P, R 
T 1PU 1500,0 40,0 R, D 
T 2PU 1500,0 30,0 R, D 
T 3PU 2000,0 50,0 P, R 
T 4PU 1500,0 30,0 P, R 
T 5PU 1200,0 30,0 P, R 
W 1PU 2000,0 30,0 P, R 
X 1PU 2000,0 30,0 P, R 
X 2PU 1500,0 20,0 R 
X 3PU 2000,0 30,0 P, R 
X 4PU 2500,0 30,0 P, R 

1)  Kąt położenia granic nowych działek: R – równolegle do granic działek istniejących, w przypadku, gdy 
granice wytyczone są po łuku, do ich stycznej, P – prostopadle do granic działek istniejących, 
w przypadku, gdy granice wytyczone są po łuku, do ich stycznej, D – prostopadle do pasa drogowego, 
w przypadku, gdy pas drogowy wytyczony jest po łuku, do jego stycznej 

 
 
13. Szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 

1) dla terenów  oznaczonych  symbolem: C 1 - 4PU:  nie mniejsza niż 12,0 m; 
2) dla terenów  oznaczonych symbolami: E 1PU, N 1PU, O -2PU, O 4PU O 8PU, O 10PU, 

W 1PU, X  4PU: nie mniejsza niż 10,0 m; 
3) dla pozostałych terenów : nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
14. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną terenów  i działek z przylegających dróg oraz w ydzielonych 
w  granicach terenów  dróg w ew nętrznych z zastrzeżeniem, iż dla terenów  przylegających do 
dróg zbiorczych należy dążyć do zapew nienia bezpośredniej obsługi działek i terenów  
z terenów  dróg klasy niższej; 

2) dla każdej z istniejących i projektow anych działek dopuszcza się urządzenie w yłącznie 
jednego zjazdu z drogi publicznej. 

 
15. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §19 ust. 4.  
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16. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20.  
 

17. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 
pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczow ej. 
 

18. W części terenów  oznaczonych symbolami: C 4PU, C 5PU, M 2PU,O 2PU, O 5PU, 
T 1-3PU, lokalizuje się strefę zieleni ochronnej, oznaczoną na rysunku planu, w  granicach której 
ustala się: 

1) zakaz realizacji zabudow y; 
2) urządzenie terenu jako zielonego z realizacją elementów  zagospodarow ania służących 

ograniczaniu uciążliw ości akustycznych w  postaci: 
a) nasypów  i w ałów  ziemnych, 
b) zw artych nasadzeń w ielopiętrow ych zieleni, 
c) ekranów  akustycznych. 

 
 

§36. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem I-W, plan ustala przeznaczenie - tereny 
infrastruktury technicznej – zbiorowego zaopatrzenia w  wodę .  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów  na obiekty tow arzyszące obiektom 
i urządzeniom infrastruktury technicznej: 

1) tereny zieleni urządzonej; 
2) parkingi; 
3) obiekty administracyjno-socjalne zw iązane z obsługą funkcji przeznaczenia podstaw ow ego 

terenu. 
 

3. W granicach terenów  obow iązuje ochrona ujęć w ody poprzez respektow anie zakazów 
i ograniczeń, o których mow a w  §13 pkt 7 lit. a. 
 

4. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 40% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) w ysokość budynków : nie w iększą niż 10,0 m; 
4) dachy: dw uspadow e,  czterospadow e, w ielospadow e lub dachy płaskie; 
5) spadki dachów  do 45°; 
6) kierunek głów nej kalenicy dachu: 

a) dla terenu E 1 I-W: rów noległy do granicy z działką sąsiednią; 
b) dla pozostałych terenów : rów noległy do granicy frontow ej działki 

 
5. Wymogów  w  zakresie kolorystyki budynków , stosow anych materiałów  

w ykończeniow ych i lokalizacji reklam nie ustala się. 
 

6. Ustala się obow iązek ogrodzenia terenu. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e, 
w edług decyzji indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza 
niż 50 % pow ierzchni ogrodzenia. 
 

7. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) dostosow anie parametrów  now ych działek do potrzeb technologicznych; 
2) w ydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez 

w ydzieloną drogę w ew nętrzną; 
3) minimalna szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 8,0 m; 
4) kąt położenia granic now ych działek w  stosunku do pasów  dróg: rów noległy do granicy 

z działką sąsiednią lub prostopadły do granicy frontow ej działki. 
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§37. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem I-K, plan ustala przeznaczenie - tereny 
infrastruktury technicznej – kanalizacji zbiorowej w  zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów : 
1) na obiekty tow arzyszące obiektom i urządzeniom infrastruktury technicznej tereny zieleni 

urządzonej; 
a) parkingi, 
b) obiekty administracyjno-socjalne zw iązane z obsługą funkcji przeznaczenia 

podstaw ow ego terenu; 
2) dla terenu oznaczonego symbolem O 2 I K – na obiekty i urządzenia sortow ni odpadów . 
 

3. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 40% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) w ysokość budynków : nie w iększą niż 10,0 m; 
4) dachy: dw u, czterospadow e, w ielospadow e, dachy płaskie, przekrycia łukow e i kopułow e; 
5) kat nachylenia połaci dachow ych: do 45°; 
6) kierunek głów nej kalenicy dachu: rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki. 

 
4. Wymogów  w  zakresie kolorystyki budynków , stosow anych materiałów  

w ykończeniow ych i lokalizacji reklam nie ustala się. 
 

5. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

6. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) dostosow anie parametrów  now ych działek do w ymogów  technologicznych; 
2) w ydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez 

w ydzieloną drogę w ew nętrzną; 
3) minimalna szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych 10,0 m; 
4) kąt położenia granic now ych działek w  stosunku do pasów  dróg: rów noległy lub prostopadły 

do granicy z działką sąsiednią. 
 

 
§38. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem I-EW plan ustala jako przeznaczenie 

podstaw ow e tereny infrastruktury technicznej – elektrowni w iatrowych. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów  na: 
1) obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonow ania elektrow ni w iatrow ej, 
2) elementy infrastruktury elektrow ni w iatrow ych; 
3) place montażow o-serw isow e; 
4) parkingi; 
5) kontenerow e obiekty administracyjno-socjalne zw iązane z obsługą funkcji przeznaczenia 

podstaw ow ego terenu. 
 

3. Ustala się: 
1) zakaz realizacji reklam; 
2) w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu: 

a) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni działki 
w  granicach terenu, 

b) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 80 m², 
c) dla obiektów , o których mow a w  ust. 2 pkt  5:: 

- w ysokość nie w iększą niż 5,0 m, 
- szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 10,0 m, 
- dachy: dw u i czterospadow e lub dachy płaskie, 
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- kąt nachylenia połaci dachow ych: do 30°; 
3) obow iązek jednoczesnego spełnienia w arunków  zaw artych w  §13 pkt 18. 

 
4. Kolorystyka obiektów  – białe lub w  jasnych pastelow ych kolorach, o strukturze 

ograniczającej pow staw anie odbicia promieni słonecznych. Zakazuje się stosow ania jaskraw ych, 
intensyw nych kolorów . 
 

5. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
6. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 

1) dostosow anie parametrów  now ych działek do w ymogów  technologicznych; 
2) w ydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez 

w ydzieloną drogę w ew nętrzną; 
3) minimalna szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych 8,0 m; 
4) kąt położenia granic now ych działek: dow olny. 

 
§39. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem I-O plan ustala przeznaczenie - teren 

infrastruktury technicznej – gospodarki odpadami. 
 

2. Ustala się: 
1) lokalizację grzebow iska zw łok zw ierzęcych i instalacji utylizacji zw łok zw ierzęcych 

w  sytuacji kryzysow ej w raz z niezbędną infrastrukturą; 
2) dopuszcza się zachow anie rolniczego użytkow ania terenu z możliw ością realizacji zalesień; 
3) formę zabudow y i w skaźniki zagospodarow ania terenu, kolorystykę obiektów  budow lanych, 

ogrodzenia - dow olne. 
 

3. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 3000,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 30,0 m; 
3) w ydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez 

w ydzieloną drogę w ew nętrzną; 
4) minimalna szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych 8,0 m; 
5) kąt położenia granic now ych działek w  stosunku do pasów  dróg: rów noległy do granicy 

z działką sąsiednią. 
 

 
§40. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem UST plan ustala przeznaczenie - tereny 

sportu, turystyki i rekreacji. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty usług z zakresu hotelarstw a i zakw aterow ania turystycznego, gastronomii; 
2) obiekty usług handlu artykułami spożyw czymi i przemysłow ymi, o pow ierzchni sprzedaży 

nieprzekraczającej 200,0 m²; 
3) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
4) zbiorniki w odne; 
5) obiekty infrastruktury technicznej; 
6) parkingi; 
7) funkcję mieszkaniow ą w yłącznie jako tow arzyszącą obiektom usługow ym, realizow aną 

w  samodzielnych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub pomieszczeniach 
mieszkalnych w  budynkach usługow ych, przy czym pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń 
zw iązanych z funkcją mieszkalną nie może przekraczać 40% ogólnej pow ierzchni 
użytkow ej zabudow y na działce. 

 
3. Warunkiem lokalizacji obiektów  i urządzeń tow arzyszących w  ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego jest pow iązanie ich z obsługą funkcji podstaw ow ej. 
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4. Ustala się zakaz: 
1) lokalizacji obiektów  sportow ych o pow ierzchni zabudow y w iększej niż 2,0 ha; 
2) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 

 
5. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu: 
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) dopuszcza się odstępstw o od w ymogów  pkt 2 w  przypadku realizacji boisk i urządzeń 

sportow ych o naw ierzchni sztucznej; 
4) dachy: dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 15° do 

45°. Dla obiektów  sportow ych dopuszcza się zastosow anie innych rozw iązań; 
5) kierunek głów nej kalenicy dachu, w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy 

z granicą frontow ą działki kąt: 
a) mniejszy niż lub rów ny 60°: rów noległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią, 
b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: rów noległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią 

lub do granicy frontow ej działki, 
c) w iększy niż lub rów ny 75°: rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki; 

6) charakter zabudow y: budynki w olnostojące; 
7) w ysokość: nie w iększą niż 10,0 m. Dla obiektów  i urządzeń sportow ych i rekreacyjnych 

dopuszcza się zw iększenie w ysokości do 20,0 m; 
8) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 40,0 m. Dopuszcza się poszerzenie 

maksymalnej szerokości elew acji frontow ej do 80,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku 
na bryły o szerokości nie w iększej niż 40,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie 
poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające w łasne przekrycie. Ograniczenie nie dotyczy 
obiektów  i urządzeń sportow ych i rekreacyjnych. 
 
6. Ogrodzenie działek w zdłuż ulic ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

7. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 
się: 

1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Wymogi kolorystyki nie dotyczą dachów  płaskich. 

 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, o pow ierzchni nie w iększej niż 4,0 m². 
 

9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 

a) dla terenów : J 1UST, O 4UST , T 3UST: 1000,0 m², 
b) dla terenów : O 1-2UST: 3000,0 m², 
c) dla pozostałych terenów : 2000,0 m², 

2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 
a) dla terenów : J 1-4UST, O 4UST , T 1-2UST, W 1UST: 20,0 m, 
b) dla terenów : E 1UST, N 1UST, T 3UST: 30,0 m, 
c) dla pozostałych terenów : 40,0 m; 

3) kąt położenia granic now ych działek: prostopadły do pasa drogow ego lub rów noległy do 
istniejących granic działek sąsiednich; 

4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejsza niż 8,0 m. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej.  
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11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §19 ust. 4. 
 

12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20.  
 

13. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 
pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

14. W części terenu oznaczonego symbolem: J 2-4UST lokalizuje się strefę rekreacji 
ogólnodostępną, oznaczoną na rysunku planu, w  granicach której ustala się: 

1) obow iązek zapew nienia dostępu do zbiornika; 
2) zakaz realizacji zabudow y; 
3) zakaz grodzenia terenu; 
4) lokalizację obiektów  małej architektury i urządzeń rekreacji codziennej; 
5) urządzenie ciągu pieszo-row erow ego o naw ierzchni umożliw iającej ruch pieszy i rowerowy. 
 

 
§41. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem UST/ML, plan ustala przeznaczenie - 

tereny sportu, turystyki, rekreacji, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji 
indywidualnej. 

 
2. Zabudow a mieszkaniow a jednorodzinna może być realizow ana: 

1) w yłącznie jako tow arzysząca zabudow ie usługow ej w  samodzielnych budynkach 
mieszkalnych lub pomieszczeniach mieszkalnych w  budynkach usługow ych, przy czym 
pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń zw iązanych z funkcją mieszkalną nie może 
przekraczać 40% ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y na działce; 

2)  w  odległości nie w iększej niż 40,0 m od dróg w yznaczonych w  planie. 
 

3. Zabudow a rekreacji indyw idualnej może być realizow ana w  odległości nie w iększej niż 
40,0 m od dróg w yznaczonych w  planie. 
 

4. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty usług z zakresu hotelarstw a i zakw aterow ania turystycznego, gastronomii; 
2) obiekty usług handlu artykułami spożyw czymi i przemysłow ymi, o pow ierzchni sprzedaży 

nieprzekraczającej 200,0 m²; 
3) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
4) zbiorniki w odne; 
5) obiekty infrastruktury technicznej; 
6) parkingi. 

 
5. Warunkiem lokalizacji obiektów  i urządzeń tow arzyszących w  ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego jest pow iązanie ich z obsługą funkcji podstaw ow ej. 
 

6. Ustala się zakaz: 
1) lokalizacji obiektów  sportow ych o pow ierzchni zabudow y w iększej niż 2,0 ha; 
2) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 

 
7. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu: 
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
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3) dopuszcza się odstępstw o od w ymogów  pkt 2 w  przypadku realizacji boisk i urządzeń 
sportow ych o naw ierzchni sztucznej; 

4) dachy: dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 15° do 
45°. Dla obiektów  sportow ych dopuszcza się zastosow anie innych rozw iązań; 

5) kierunek głów nej kalenicy dachu, w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy 
z granicą frontow ą działki kąt: 
a) mniejszy niż lub rów ny 60°: rów noległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią, 
b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: rów noległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią 

lub do granicy frontow ej działki, 
c) w iększy niż lub rów ny 75°: rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki; 

6) charakter zabudow y: budynki w olnostojące; 
7) w ysokość: nie w iększa niż 10,0 m. Dla obiektów  i urządzeń sportow ych i rekreacyjnych 

dopuszcza się zw iększenie w ysokości do 20,0 m; 
8) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększa niż 40,0 m. Dopuszcza się poszerzenie 

maksymalnej szerokości elew acji frontow ej do 80,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku 
na bryły o szerokości nie w iększej niż 40,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie 
poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające w łasne przekrycie. Ograniczenie nie dotyczy 
obiektów  i urządzeń sportow ych i rekreacyjnych. 

 
8. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

9. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 
się: 

1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Wymogi kolorystyki nie dotyczą dachów  płaskich. 

 
10. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, o pow ierzchni nie w iększej niż 4,0 m². 
 

11. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 

a) dla terenów : O 1-3UST/ML: 1000,0 m², 
b) dla pozostałych terenów : 2000,0 m², 

2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 
a) dla terenów : O 2-3UST/ML: 20,0 m, 
b) dla terenu: O 1UST/ML: 30,0 m, 
c) dla pozostałych terenów : 40,0 m; 

3) kąt położenia granic now ych działek: prostopadły do pasa drogow ego lub rów noległy do 
istniejących granic działek sąsiednich; 

4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejsza niż 8,0 m. 
 

12. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej. 
 

13. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi 
w  §19 ust. 4. 
 

14. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20.  
 

15. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 
pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki. 
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§42. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem USE, plan ustala przeznaczenie - tereny 
sportu ekstensywne. 

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) obiekty budow lane i urządzenia zw iązane ze sportem, rekreacją i spędzaniem w olnego 
czasu tj. pola golfow e, trasy do jazdy konnej, row erow ej i motorow erow ej; 

2) obiekty usług z zakresu zakw aterow ania turystycznego i gastronomii; 
3) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
4) obiekty infrastruktury technicznej; 
5) parkingi; 
6) zbiorniki w odne. 

 
3. Warunkiem lokalizacji obiektów  i urządzeń tow arzyszących w  ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego  jest pow iązanie ich z obsługą funkcji podstaw ow ej. 
 

4. Ustala się zakaz: 
1) dla terenu N 1USE: lokalizacji obiektów  budow lanych z pomieszczeniami przeznaczonymi 

na stały pobyt ludzi, w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I; 
2) lokalizacji obiektów  sportow ych o pow ierzchni zabudow y w iększej niż 2,0 ha; 
3) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 

 
5. Dla zabudow y ustala się: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) w ysokość budynków : nie w iększą niż 10,0 m; 
4) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 40,0 m; 
5) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 15°do 

45°; 
6) kierunek głów nej kalenicy dachu: rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki. 

 
6. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiał. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
7. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. 

 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, o pow ierzchni nie w iększej niż 4,0 m². 
 
9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 

1) minimalną w ielkość now ych działek: 5000,0 m2; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 50,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: prostopadły do granicy frontow ej działki lub 

rów noległy do granicy z działką sąsiednią 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejsza niż 8,0 m. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg.  
 

11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi 
w  §19 ust. 4. 
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12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
13. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 

pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki. 
 
 

§43. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem R, plan ustala przeznaczenie - tereny 
rolnicze .  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) zabudow ę zagrodow ą z zastrzeżeniem ust. 3 i 4; 
2) zabudow ę służącą w yłącznie produkcji i obsłudze produkcji rolniczej oraz przetw órstw u 

rolno-spożyw czemu z zastrzeżeniem ust. 3; 
3) drogi stanow iące dojazd do gruntów  rolnych; 
4) sieci infrastruktury technicznej w raz z niezbędnymi do korzystania z nich obiektami 

i urządzeniami; 
5) zbiorniki w odne; 
6) zalesienia na terenach gruntów  ornych V i VI klasy bonitacyjnej, z w yłączeniem terenów  

w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I oraz terenów  w  odległości 
mniejszej niż 15,0 m od kraw ędzi istniejących row ów  melioracyjnych i cieków ; 

7) tymczasow o, na czas montażu elektrow ni w iatrow ych, na poszerzenia dróg stanow iących 
dojazd do terenów  elektrow ni w iatrow ych. 

 
3. Dopuszcza się: 

1) rozbudow ę istniejącej zabudow y zagrodow ej; 
2) realizację now ej zabudow y zagrodow ej, obiektów  służących produkcji rolniczej 

i przetw órstw u rolno-spożyw czemu, z zastrzeżeniem ust. 4, przy spełnieniu następujących 
w arunków : 
a) w ielkość działki: nie mniejsza niż 0,3 ha, 
b) działka musi posiadać bezpośredni dostęp do drogi. 
 
4. Ustala się zakaz lokalizacji budynków  mieszkalnych w  granicach strefy oddziaływ ania 

elektrow ni w iatrow ych I, oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §18 ust. 9 pkt 2. 
 

5. Tereny rolnicze nie podlegają ochronie akustycznej w  zakresie dopuszczalnego poziomu 
hałasu w  środow isku zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony środowiska. 
Zabudow a lokalizow ana w  ich granicach nie podlega ochronie akustycznej. 
 

6. Dla zabudow y ustala się: 
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą 30% pow ierzchni terenu inw estycji; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni terenu 

inw estycji; 
3) pozostałe w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu: zgodnie 

z ustaleniami szczegółow ymi dla zabudow y zagrodow ej, określonymi w  § 26 ust. 4-8. 
 

7. Ogrodzenie działek w zdłuż ulic ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce. 
 
9. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych – dokonyw anie podziału 

nieruchomości zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących gospodarow ania 
nieruchomościami.  
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10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) obsługę terenów  z dróg przyległych bezpośrednio lub poprzez drogi stanow iące dojazd do 

gruntów  rolnych, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, działkom przyległym do dróg 
zbiorczych należy zapew nić obsługę z terenów  dróg klasy niższej; 

2) szerokość dróg stanow iących dojazd do gruntów  rolnych nie pow inna być mniejsza niż 10,0 
m. Dopuszcza się przyjęcie mniejszej szerokości, jeśli w ynika to z istniejących w arunków  
terenow ych. 

 
11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

 
§44. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem RZ plan ustala przeznaczenie - tereny 

użytków zielonych, łąk i pastwisk . 
 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) sieci infrastruktury technicznej w raz z niezbędnymi do korzystania z nich obiektami 
i urządzeniami; 

2) drogi stanow iące dojazd do gruntów  rolnych; 
3) zbiorniki w odne; 
4) zalesienia na terenach gruntów  V i VI klasy bonitacyjnej z w yłączeniem terenów  

w  odległości mniejszej niż 15,0 m od kraw ędzi istniejących row ów  melioracyjnych i cieków . 
 

3. Ustala się: 
1) zachow anie rolniczego użytkow ania terenu; 
2) zakaz realizacji zabudow y. Dopuszcza się w yłącznie zabudow ę zagrodow ą, stanow iącą 

rozbudow ę istniejącej zabudow y zagrodow ej zlokalizow anej na terenach bezpośrednio do 
nich przylegających, przy czym w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I, 
oznaczonej na rysunku planu obow iązuje zakaz lokalizacji budynków  mieszkalnych. 

 
4. Dla zabudow y ustala się: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą 30% pow ierzchni terenu inw estycji; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni terenu 

inw estycji; 
3) pozostałe w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu: zgodnie 

z ustaleniami szczegółow ymi dla zabudow y zagrodow ej, określonymi w  § 26 ust. 4-8. 
 

5. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych – dokonyw anie podziału 
nieruchomości zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących gospodarow ania 
nieruchomościami. 
 

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) obsługę terenów  z dróg przyległych bezpośrednio lub poprzez drogi stanow iące dojazd do 

gruntów  rolnych, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, działkom przyległym do dróg 
zbiorczych należy zapew nić obsługę z terenów  dróg klasy niższej; 

2) szerokość dróg stanow iących dojazd do gruntów  rolnych nie pow inna być mniejsza niż 
10,0 m. Dopuszcza się przyjęcie mniejszej szerokości, jeśli w ynika to z istniejących 
w arunków  terenow ych. 
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§45. 1.  Dla terenów , oznaczonych symbolem ZP plan ustala przeznaczenie - tereny 
zieleni urządzonej.  

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji codziennej o spójnej formie pod w zględem 

stylu i zastosow anych materiałów  w  obrębie terenu; 
3) zbiorniki w odne; 
4) parkingi. 

 
3. Ustala się: 

1) obow iązek urządzenia terenu jako zielonego o charakterze parkow ym; 
2) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków ; 
3) pielęgnację istniejącego drzew ostanu; 
4) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 5% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
5) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% działki w  granicach terenu. 

 
4. Dopuszcza się  lokalizację w yłącznie tablic i szyldów  zaw ierających informacje 

i ogłoszenia Urzędu Gminy w  formie elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie 
w iększej niż 2,0 m2, spójnych pod w zględem stylu i zastosow anych materiałów . 
 

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg. 
 
6. Nie ustala się obow iązku zapew nienia miejsc postojow ych. 

 
7. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
8. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

§46. 1.  Dla terenów , oznaczonych symbolem ZP/U plan ustala przeznaczenie - tereny 
zieleni urządzonej i usług. 

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji codziennej o spójnej formie pod w zględem 

stylu i zastosow anych materiałów  w  obrębie terenu; 
3) zbiorniki w odne; 
4) parkingi. 

 
3. Ustala się: 

1) obow iązek urządzenia terenu jako zielonego o charakterze parkow ym; 
2) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków ; 
3) pielęgnację istniejącego drzew ostanu; 
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 5% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
4) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% działki w  granicach terenu. 
 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem E 1ZP/U ustala się: 
1) dopuszcza się realizację zabudow y usługow ej z zakresu hotelarstw a, turystyki, w ypoczynku 

lub opieki zdrow otnej; 
2) w  granicach terenu dopuszcza się lokalizację jednego budynku usługow ego, usługow o-

mieszkalnego lub mieszkalnego; 
3) lokalizacja i forma budynku nie może pow odow ać pogorszenia ekspozycji zespołu kościoła 

zlokalizow anego na terenie E 1UK; 
2) zakaz realizacji nasadzeń zielenią mogącą zakłócić ekspozycję zespołu kościoła 

zlokalizow anego na terenie E 1UK; 
3) w ysokość budynku usługow ego, usługow o-mieszkalnego lub mieszkalnego: nie w iększą  

niż 8,0 m; 
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4) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą  niż 20,0 m; 
5) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 25° do 

45°; 
6) kierunek głów nej kalenicy dachu rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki; 
7) ogrodzenie działek w zdłuż ulic ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 
% pow ierzchni ogrodzenia; 

8) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się: 
a) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu 

siding, 
b) dachy w  kolorze grafitow ym i odcieniach ciemnego brązu, 
c) elew acja w  kolorze białym lub jasnych odcieniach szarości lub brązu. 
 
5. Dla terenów  oznaczonych symbolami: N 1ZP/U i N 2ZP/U ustala się : 

1) dopuszcza się realizację zabudow y usługow ej z zakresu hotelarstw a, turystyki, w ypoczynku 
lub opieki zdrow otnej; 

2) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków ; 
3) dopuszcza się realizację nasadzeń w yłącznie gatunkami stanow iącymi uzupełnienie 

istniejącego drzew ostanu na terenie N 1ZP/UMN; 
4) w ysokość budynków : nie w iększą  niż 10,0 m; 
5) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą  niż 20,0 m; 
6) dachy dw uspadow e lub czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 25° do 45°; 
7) kierunek głów nej kalenicy dachu rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki; 
8) ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 
% pow ierzchni ogrodzenia; 

9) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się: 
a) stosow anie nie w ięcej niż 3 rodzajów  materiałów  w ykończeniow ych na elew acjach,  
b) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu 

siding, 
c) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. 

 
6. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 2,0 m2, 
spójnych pod w zględem stylu i zastosow anych materiałów . 
 

7. Ustala się zakaz podziału nieruchomości w  przypadkach innych niż w yszczególnione 
w  §12. 
 

8. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg. 
 

9. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

10. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

11. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki. 
 
 

§47. 1.  Dla terenów , oznaczonych symbolem ZP/UMN plan ustala przeznaczenie - tereny 
zieleni urządzonej, zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

2. Realizację funkcji usługow ej dopuszcza się w yłącznie w  formie jednego zw artego 
kompozycyjnie zespołu obiektów , obejmującego istniejący zabytkow y pałac, zw any dalej Pałacem. 
 

3. Dopuszcza się w yłącznie realizację usług z zakresu kultury, sztuki, nauki, edukacji, 
hotelarstw a, turystyki, w ypoczynku lub opieki zdrow otnej. 
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4. Realizację funkcji mieszkaniow ej jednorodzinnej dopuszcza się w yłącznie jako 

realizow aną w  budynku Pałacu lub w  pomieszczeniach lokalizow anych w  obiektach, o których 
mow a w  ust. 2. 
 

5. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji codziennej o spójnej formie pod w zględem 

stylu i zastosow anych materiałów  w  obrębie terenu; 
3) zbiorniki w odne; 
4) parkingi. 
 

6. Ustala się: 
1) obow iązek urządzenia terenu jako zielonego o charakterze parkow ym; 
2) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków ; 
3) obow iązek pielęgnacji istniejącego drzew ostanu oraz w prow adzenia uzupełniających 

nasadzeń z w zbogaceniem składu gatunkow ego parku. 
 

7. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) w szelkie działania na terenie są działaniami przy zabytku i muszą być prow adzone zgodnie 
z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony zabytków ; 

2) dla całego terenu obow iązują ustalenia dla strefy zespołu pałacow ego w  Chylinie zaw arte 
w  §14 ust. 8; 

3) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 5% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
4) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% działki w  granicach terenu; 
5) forma zabudow y: 

1) Pałacu – obow iązuje zachow anie istniejącej formy, 
2) pozostałych obiektów : 

 w ysokość: nie w iększą  niż 12,0 m, 
 szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą  niż 30,0 m, 
 dachy czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 35° do 40°, 
 kierunek głów nej kalenicy dachu: prostopadły lub rów noległy do kierunku 

w yznaczonego przez kalenicę Pałacu; 
6) ogrodzenie terenu: o w ysokości nie w iększej niż 2,0 m w  formie przęseł z murow anymi 

słupami i podmurów ką o w ysokości nie w iększej niż 1,3 m. Przęsła kute; 
7) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się: 

a) kolorystyka elew acji: zgodna z pierw otną kolorystyką elew acji Pałacu, 
b) stosow anie w yłącznie tynku jako materiału w ykończeniow ego na elew acjach, 

dopuszcza się zastosow anie okładzin z piaskow ca, 
c) pokrycie dachu: dachów ka ceramiczna. 
 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 2,0 m2, 
spójnych pod w zględem stylu i zastosow anych materiałów . 
 

9. Ustala się zakaz podziału nieruchomości w  przypadkach innych niż w yszczególnione 
w  §12. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg. 
 

11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki. 
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§48. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem ZPZ/U plan ustala przeznaczenie - tereny 
zieleni urządzonej zespołu zamkowego i usług. 
  

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na:  
1) funkcje usługow e z zakresu kultury, sztuki, nauki, edukacji, hotelarstw a, turystyki, 

w ypoczynku lub opieki zdrow otnej; 
2) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące zabudow ie usługow ej. Pow ierzchnia 

użytkow a pomieszczeń mieszkalnych nie może przekraczać 30% pow ierzchni użytkow ej 
zabudow y na działce; 

3) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji codziennej o spójnej formie pod w zględem 
stylu i zastosow anych materiałów  w  obrębie terenu. 

 
3. Ustala się: 

1) w szelkie działania na terenie są działaniami przy zabytku i muszą być prow adzone zgodnie 
z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony zabytków ; 

2) dla całego terenu obow iązują ustalenia dla strefy ścisłej ochrony konserw atorskiej 
pozostałości zespołu zamkow ego w  Wyszynie zaw arte w  §14 ust. 10; 

3) dopuszcza się realizację zabudow y w yłącznie jako rekonstrukcję zespołu zamkow ego; 
4) zakaz lokalizacji obiektów  tymczasow ych; 
5) obow iązek przeprow adzenia badań konserw atorskich poprzedzających prow adzenie 

działań inw estycyjnych; 
6) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 20% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
7) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż: 60% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu. 
 

4. Forma zabudow y:  
1) w ysokość: nie w iększą  niż 20,0 m. Dla w ież dopuszcza się zw iększenie w ysokości do 

25,0 m; 
2) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci: 30° do 

60°; 
3) ogrodzenie terenu: o w ysokości nie w iększej niż 2,0 m w  formie przęseł z murow anymi 

słupami i podmurów ką o w ysokości nie w iększej niż 0,5 m. Przęsła kute; 
4) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się: 

a) kolorystyka elew acji: zgodna z pierw otną kolorystyką elew acji obiektu, 
b) stosow anie na elew acjach jako materiału w ykończeniow ego w yłącznie tynku i cegły 

licow ej. Dopuszcza się zastosow anie okładzin z piaskow ca, 
c) pokrycie dachu: dachów ka ceramiczna lub blacha płaska. 

 
5. Nie ustala się szczególnych w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych. 
 
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) obsługę terenu z drogi 1KDL poprzez ciąg pieszo – jezdny oznaczony symbolem 4KDX; 
2) dopuszcza się obsługę z terenu drogi w ew nętrznej oznaczonego symbolem 2KDW poprzez 

tereny E 1WS i E 9RM. 
 

7. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  §19 
ust. 4. 

 
8. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
9. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach terenu. 
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§49. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem ZC plan ustala przeznaczenie - tereny 
cmentarzy. 

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) obiekty niezbędne do obsługi cmentarzy, np. kaplica, dom pogrzebow y itp.; 
3) parkingi. 

 
3. Ustala się: 

1) rozbudow ę cmentarzy w  granicach terenów  oznaczonych symbolami: O 2ZC, E 1ZC, I 1ZC; 
2) w yznacza się strefy obsługi cmentarza, oznaczone na rysunku planu, w  granicach 

których obow iązuje zakaz chow ania zw łok; 
3) zachow anie historycznej parcelacji i rozplanow ania, zabytkow ej sztuki sepulkralnej oraz 

zabytkow ego drzew ostanu dla terenów  oznaczonych symbolami: O 1ZC, O 2ZC, E 2ZC. 
 

4. Dla zabudow y, o której mow a w  ust. 2 pkt 2 ustala się w skaźniki dotyczące 
kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 20% pow ierzchni działki; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż: 20% działki w  granicach terenu; 
3) formę zabudow y: 

a) dla obiektów  w  granicach strefy ścisłej ochrony konserw atorskiej: istniejąca, 
b) dla obiektów  lokalizow anych poza strefą ścisłej ochrony konserw atorskiej:  

 w ysokość budynków : nie w iększa niż: 10,0 m, 
 szerokość elew acji frontow ej: nie w iększa niż: 15,0 m, 
 dachy dw uspadow e lub czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 20° do 40°, 
 kierunek głów nej kalenicy dachu: w g decyzji indyw idualnych, dostosow any do 

kompozycji przestrzennej cmentarza; 
4) kolorystykę zabudow y, rodzaj stosow anych materiałów  w ykończeniow ych i formę ogrodzeń  

w  granicach strefy ścisłej ochrony konserw atorskiej należy uzgodnić indyw idualnie z WKZ, 
w  zależności od rodzaju prac, na etapie planow ania inw estycji. 

 
5. Nie ustala się szczególnych w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych. 
 
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg, 

z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią obsługę działek i terenów  
z terenów  dróg klasy niższej. 

 
7. Ustala się obow iązek zapew nienia miejsc postojow ych zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §19 ust. 4. 
 
8. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
9. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

 
§50. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem ZR plan ustala przeznaczenie - tereny 

zieleni naturalnej. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) zbiorniki w odne; 
2) urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji indyw idualnej. 

 
3. Ustala się: 

1) zakaz realizacji zabudow y i tymczasow ych obiektów  budow lanych z w yjątkiem obiektów , 
o których mow a w  ust. 2 pkt 2 i 3; 

2) zachow anie, uporządkow anie  i pielęgnację istniejącej zieleni; 
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3) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80%; 
4) pow ierzchnię zabudow y nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki; 
5) w ysokość obiektów : nie w iększą niż 5,0 m; 
6) dachy: dw uspadow e, czterospadow e, w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: do 45° lub 

dachy płaskie; 
7) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków . 
 

 
§51. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem ZL plan ustala przeznaczenie - lasy. 
 
2. Ustala się: 

1) prow adzenie gospodarki leśnej w  zakresie niezbędnym dla utrzymania w łaściw ych 
w arunków  ekologicznych i w artości użytkow ej, zgodnie z przepisami odrębnymi o lasach; 

2) ochronę ustanow ionych lasów  ochronnych i prow adzenie gospodarki leśnej zgodnie 
z w ymogami przepisów  odrębnych o lasach i planem urządzeniow ym lasu; 

3) zakaz realizacji zabudow y, z w yjątkiem obiektów  i urządzeń dopuszczonych do lokalizacji 
na terenach leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki leśnej; 

4) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej niepow odującej w yłączenia terenu 
z produkcji leśnej; 

5) formę zabudow y: 
a) w ysokość budynków : nie w iększą niż: 10,0 m, 
b) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż: 20,0 m, 
c) dachy dw uspadow e lub czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 20° do 40°; 

6) pow ierzchnię zabudow y – nie w iększą niż 20% pow ierzchni działki; 
7) udział pow ierzchni biologicznie czynnej– nie mniejszy niż 60% w  granicach działki; 
8) w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: dokonyw anie podziałów  zgodnie 

z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomościami; 
9) miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4; 
10) zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi w  §20; 
11) odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie biologicznie 

czynne w  granicach działki. 
 

 
§52. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem ZLS  plan ustala przeznaczenie - tereny 

zalesień. 
 

2. Wyznaczone tereny obejmują grunty przeznaczone do produkcji leśnej zgodnie 
z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki leśnej. 
 

3. Ustala się: 
1) do czasu realizacji zalesienia obow iązują w ymogi zaw arte w  § 43 ust. 3-13; 
2) po w prow adzeniu zalesienia obow iązują odpow iednio w ymogi zaw arte w  §51 ust 2. 

 
 

§53. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem RZL plan ustala przeznaczenie - tereny 
rolnicze wskazane do zalesienia. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zbiorniki w odne. 

 
3. Ustala się: 

1) zachow anie rolniczego użytkow ania terenu do czasu realizacji zalesienia; 
2) zmianę sposobu użytkow ania rolnego na użytkow anie leśne; 
3) nasadzenia należy w prow adzać nie bliżej niż 3,0 m od granicy z działką pozostającą 

w  użytkow aniu rolniczym; 
4) do czasu realizacji zalesienia obow iązują w ymogi zaw arte w  § 43 ust. 3-13; 
5) po w prow adzeniu zalesienia obow iązują odpow iednio w ymogi zaw arte w  §51 ust 2. 
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§54. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem WS  plan ustala przeznaczenie - tereny wód 

powierzchniowych. 
 
2. Dopuszcza się: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem J 1WS: lokalizację obiektów  i urządzeń zw iązanych 
z piętrzeniem i retencjonow aniem w ód; 

2) dla terenów  oznaczonych symbolem J 1WS: w ykorzystanie terenu jako kąpieliska oraz 
lokalizację pomostów  i przystani; 

3) dokonanie korekt granic projektow anego zbiornika na etapie opracow ania projektu jego 
budow y. 

 
3. Ustala się: 

1) zakaz grodzenia terenu; 
2) obow iązek umożliw ienia dostępu dla prow adzenia prac konserw acyjnych; 
3) lokalizację ciągu pieszo-row erow ego dla terenu oznaczonego symbolem: J 1WS. 

Szczegółow y przebieg do ustalenia na etapie realizacji zbiornika; 
4) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 90% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu. 
 

§55. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem PGEr plan ustala przeznaczenie - tereny 
eksploatacji powierzchniowej przewidziane do rekultywacji. 
 

2. Dopuszcza się prow adzenie eksploatacji zgodnie z w arunkami określonymi w  planie 
ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii i górnictw a. 

 
3. Wyznacza się: 

1) strefy rekultyw acji: 
a) w  kierunku w odnym, 
b) w  kierunku leśnym, 
c) w  kierunku rolnym, 
d) w  kierunku rekreacyjno – w ypoczynkow ym; 

2) przebiegi: 
a) drogi dojazdow ej, 
b) ciągu pieszo-row erow ego 

 
4. Dopuszcza się dokonanie korekt: 

1) granic w yznaczonych stref rekultyw acji; 
2) przebiegu drogi dojazdow ej; 
3) przebiegu ciągu pieszo-row erow ego 
na etapie opracow ania projektu rekultyw acji złoża i zagospodarow ania terenu. 

 
5. W strefie rekultyw acji w  kierunku w odnym, po zakończeniu eksploatacji ustala się: 

1) realizację zbiornika w odnego „Władysław ów ”; 
2) po zakończeniu działań rekultyw acyjnych w  strefie: 

a) obow iązują ustalenia szczegółow e dla terenów  w ód pow ierzchniow ych, oznaczonych 
symbolem WS, zaw arte w  § 54, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów  i urządzeń zw iązanych z piętrzeniem 
i retencjonow aniem w ód, w ykorzystanie terenu jako kąpieliska oraz lokalizację 
pomostów  i przystani. 

 
6. W strefie rekultyw acji w  kierunku leśnym, po zakończeniu eksploatacji ustala się: 

1) prow adzenie rekultyw acji terenu w  sposób umożliw iający realizację zalesień; 
2) po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, w  strefie obow iązują ustalenia szczegółow e dla 

terenów  lasów , oznaczonych symbolem ZL, zaw arte w  § 51.   
 

7. W strefie rekultyw acji w  kierunku rolnym, po zakończeniu eksploatacji ustala się: 
1) prow adzenie rekultyw acji terenu w  sposób umożliw iający prow adzenie gospodarki rolnej; 
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2) po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, w  strefie obow iązują ustalenia szczegółow e dla 
terenów  rolniczych, oznaczonych symbolem R, zaw arte w  § 43. 
 
8. W strefie rekultyw acji w  kierunku rekreacyjno-w ypoczynkow ym, po zakończeniu 

eksploatacji ustala się: 
1) prow adzenie rekultyw acji terenu w  sposób umożliw iający realizację zainw estow ania 

w  ramach przeznaczenia podstaw ow ego i dopuszczalnego terenu; 
2) po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, w  strefie obow iązują ustalenia szczegółow e dla 

terenu oznaczonego symbolem O 1UST/ML, zaw arte w  § 41; 
3) realizacja zainw estow ania możliw a jest w yłącznie po zakończeniu rekultyw acji terenu. 

 
9. Ustala się: 

1) likw idację linii kolejow ej i rekultyw ację terenu w  sposób umożliw iający realizację zabudow y; 
2) lokalizację obiektów  i urządzeń zw iązanych z funkcjonow aniem zbiornika w odnego, w  tym 

doprow adzalnika i odprow adzalnika w ód. Szczegółow ą lokalizację w  zależności od 
przyjętych rozw iązań należy określić na etapie projektu rekultyw acji złoża 
i zagospodarow ania terenu. 

 
 

§56. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem MNUr plan ustala przeznaczenie - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług na terenach poeksploatacyjnych. 
 

2. Dopuszcza się dotychczasow e w ykorzystanie terenu zgodnie z w arunkami określonymi 
w  planie ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii 
i górnictw a. 
 

3. Ustala się likw idację linii kolejow ej po zakończeniu działalności górniczej i rekultyw ację 
terenu w  sposób umożliw iający realizację zabudow y.  

 
4. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 

w  tym w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu jak dla terenu zabudow y 
mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług, oznaczonego symbolem O 15MNU, zaw arte w  §28.  
 

5. Realizacja zainw estow ania możliw a jest w yłącznie po likw idacji linii kolejow ej 
i zakończeniu rekultyw acji terenu. 
 
 

§57. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem PUr plan ustala przeznaczenie - tereny 
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług na terenach poeksploatacyjnych. 
  

2. Dopuszcza się dotychczasow e w ykorzystanie terenu zgodnie z w arunkami określonymi 
w  planie ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii 
i górnictw a. 
 

3. Ustala się likw idację linii kolejow ej po zakończeniu działalności górniczej i rekultyw ację 
terenu w  sposób umożliw iający realizację zabudow y.  

 
4. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 

w  tym w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu jak dla terenu obiektów  
produkcyjnych, składów , magazynów  i usług, oznaczonego symbolem O 3PU, zaw arte w  §35.   
 

5. Realizacja zainw estow ania możliw a jest w yłącznie po likw idacji linii kolejow ej 
i zakończeniu rekultyw acji terenu. 
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§58. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem Rr plan ustala przeznaczenie - tereny 
rolnicze na terenach poekspoatacyjnych. 
 

2. Dopuszcza się dotychczasow e w ykorzystanie terenu zgodnie z w arunkami określonymi 
w  planie ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii 
i górnictw a. 

 
3. Ustala się likw idację linii kolejow ej po zakończeniu działalności górniczej i rekultyw ację 

terenu w  sposób umożliw iający realizację zabudow y.  
 
4. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 

w  tym w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu jak dla terenów  rolniczych, 
oznaczonych symbolem R, zaw arte w  §43.   
 

5. Prow adzenie działalności rolniczej i realizacja zainw estow ania możliw a jest w yłącznie po 
likw idacji linii kolejow ej i zakończeniu rekultyw acji terenu. 

 
§59. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem RZLr plan ustala przeznaczenie – tereny 

przeznaczone do zalesienia na terenach poeksploatacyjnych. 
 

2. Dopuszcza się dotychczasow e w ykorzystanie terenu zgodnie z w arunkami określonymi 
w  planie ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii 
i górnictw a. 

 
3. Ustala się likw idację linii kolejow ej po zakończeniu działalności górniczej i rekultyw ację 

terenu w  sposób umożliw iający realizację zalesień.  
 
4. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 

w  tym w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu jak dla terenów  rolniczych 
w skazanych do zalesienia, oznaczonych symbolem RZL, zaw arte w  §53.   
 

5. Realizacja zalesień możliw a jest w yłącznie po likw idacji linii kolejow ej i zakończeniu 
rekultyw acji terenu. 

 
 

§60. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem I-Or plan ustala przeznaczenie - tereny 
nieczynnych składowisk odpadów przewidziane do rekultywacji. 
 

2. Ustala się: 
1) obow iązek rekultyw acji terenu; 
2) zakaz realizacji zabudow y z w yjątkiem obiektów  i urządzeń zw iązanych z rekultyw acją 

terenu; 
3) zakaz realizacji infrastruktury technicznej zw iązanej z zaopatrzeniem w  w odę, w  tym ujęć 

w ody; 
4) w ysokość budynków : nie w iększa niż 8,0 m; 
5) dachy: dw uspadow e, czterospadow e, w ielospadow e o nachyleniu połaci do 45° lub dachy 

płaskie 
6) pow ierzchnię zabudow y – nie w iększa niż 5% pow ierzchni działki; 
7) udział pow ierzchni biologicznie czynnej – nie mniejszy niż 90% w  granicach działki 
 

3. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 
jak dla terenów  oznaczonych symbolem RZL, zaw arte w  §53. 
 

§61. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KP plan ustala przeznaczenie - tereny 
placów publicznych. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) w  granicach strefy lokalizacji zabudow y: obiekty usług z zakresu administracji publicznej, 

kultury, pożarnictw a, handlu; 
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2) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 
codziennej; 

3) obiekty infrastruktury technicznej; 
4) parkingi. 

 
3. Ustala się zakaz: 

1) realizacji zabudow y poza strefą lokalizacji zabudow y, oznaczoną na rysunku planu; 
2) realizacji tymczasow ych obiektów  budow lanych, z w yłączeniem obiektów  zw iązanych 

z organizacją imprez plenerow ych i targów  na czas ich trw ania. 
 

4. Dla terenu ustala się: 
1) utrzymanie i pielęgnację istniejących nasadzeń szpalerow ych i zespołów  zieleni; 
2) pow ierzchnię zabudow y: 100% pow ierzchni działki w  granicach strefy zabudow y; 
3) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 10% pow ierzchni terenu; 
4) w ysokość budynków : nie w iększą niż 14,0 m; 
5) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 50,0 m, 
6) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci: 15 - 45°; 
7) zakaz stosow ania ogrodzeń; 
8) urządzenie naw ierzchni dla ruchu pieszego z w ykorzystaniem: kamienia polnego, granitu, 

kostki brukow ej; 
9) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych: 

a) stosow anie nie w ięcej niż 3 rodzajów  materiałów  w ykończeniow ych na elew acjach;  
b) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu 

siding; 
c) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. 
 
5.  W zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej, ustala się 

1) lokalizację reklam i szyldów  zaw ierających informacje o działalności prow adzonej na 
działce w  formie: 
a) elementów  na budynkach, pod w arunkiem ich uw zględnienia w  kompozycji całej 

elew acji budynku, o łącznej pow ierzchni nie w iększej niż 10% pow ierzchni elew acji, na 
której są usytuow ane, 

b) szyldów  semaforow ych o pow ierzchni nieprzekraczającej 1,0 m²; 
2) lokalizację tablic i szyldów  zaw ierających informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy w  formie 

elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 6,0 m2; 
3) reklamy należy lokalizow ać jako przytw ierdzone do elew acji ujednolicone pod w zględem 

formy i w ykorzystanego materiału. 
 
6. Nie ustala się szczególnych w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych. 
 
7. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg. 

 
8. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenów  zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §19 ust. 4. 
 
9. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 

10. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki oraz do sieci kanalizacji deszczow ej. 
 
 

§62. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDA plan ustala przeznaczenie - tereny 
dróg - autostrady A2.  
 

2. Ustala się: 
1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) parametry techniczne dróg: zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych; 
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3) lokalizację dróg serw isow ych dla obsługi komunikacyjnej terenów  nieposiadających innego 
dostępu do drogi publicznej; 

4) lokalizację w yłącznie obiektów  budow lanych i urządzeń infrastruktury technicznej 
zw iązanych z funkcjonow aniem drogi, stosow nie do przepisów  odrębnych; 

5) dopuszcza się tranzytow y przebieg sieci infrastruktury technicznej niezw iązanej 
z funkcjonow aniem drogi; 

6) lokalizację miejsc obsługi podróżnych, oznaczonych na rysunku planu, w raz z niezbędną 
infrastrukturą w  postaci parkingów , szaletów  publicznych i innych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

7) zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej przylegających terenów  i działek; 
8) dopuszcza się przebudow ę istniejących dróg serw isow ych i w ykorzystanie dla obsługi 

komunikacyjnej terenów  przylegających do autostrady, zgodnie z w arunkami umow y 
zaw artej z zarządcą drogi. 

 
3. Dla zabudow y ustala się: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 40%; 
3) w ysokość budynków : nie w iększa niż 8,0 m; 
4) dachy dw uspadow e, czterospadow e, w ielospadow e lub dachy płaskie; 
spadki dachów : do 45°. 

 
4. Dopuszcza się stosow anie rozw iązań służących ograniczeniu oddziaływ ań akustycznych 

autostrady. Realizacja zabezpieczeń akustycznych dla inw estycji polegających na budow ie  
now ych obiektów  z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi lokalizow anymi w  zasięgu 
uciążliw ości autostrady należy do realizującego inw estycję. 
 

5. Dopuszcza się lokalizację elementów  reklamow ych, zgodnie z przepisami o drogach 
publicznymi pod w arunkiem uzyskania pozytyw nej opinii zarządcy drogi. 
 
 

§63. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDZ plan ustala przeznaczenie - tereny dróg 
zbiorczych.  
 

2. Ustala się: 
1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) parametry techniczne dróg: zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych; 
3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
4) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek. 

 
3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) elementów  reklamow ych w  zgodzie z przepisami o drogach publicznych pod w arunkiem 
uzyskania pozytyw nej opinii zarządcy drogi; 

2) ekranów  akustycznych, w  przypadku, gdy w ystąpi konieczność ograniczenia oddziaływania 
akustycznego na tereny podlegające ochronie akustycznej na podstaw ie przepisów  
odrębnych o ochronie środow iska. 

 
§64. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDL plan ustala przeznaczenie - tereny dróg 

lokalnych.  
 
2. Ustala się: 

1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) parametry techniczne dróg zgodne z w ymogami przepisów  odrębnych; 
3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
4) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek. 

 
3. Dopuszcza się lokalizację elementów  reklamow ych w  zgodzie z przepisami o drogach 

publicznych pod w arunkiem uzyskania pozytyw nej opinii zarządcy drogi. 
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§65. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem KDD plan ustala przeznaczenie - tereny 

dróg dojazdowych.  
 
2. Ustala się: 

1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) parametry techniczne dróg zgodne z w ymogami przepisów  odrębnych; 
3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
4) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek, z zastrzeżeniem, iż dąży się do 

zapew nienia obsługi komunikacyjnej z terenów  dróg klasy niższej. 
 

3. Dopuszcza się lokalizację elementów  reklamow ych w  zgodzie z przepisami o drogach 
publicznych pod w arunkiem uzyskania pozytyw nej opinii zarządcy drogi. 
 
 

§66. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDX plan ustala przeznaczenie - tereny 
publicznych ciągów pieszo – jezdnych. 

 
2. Ustala się: 

1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
2) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
3) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek; 
4) zakaz lokalizacji reklam. 
 

§67. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KX plan ustala przeznaczenie - tereny 
publicznych ciągów pieszych. 
 

2. Ustala się: 
1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacje naziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
3) w yłącznie ruch pieszy i row erow y; 
4) zakaz lokalizacji reklam. 

 
§68. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDW plan ustala przeznaczenie - tereny 

dróg wewnętrznych.  
 
2. Ustala się: 

1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
3) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek; 
4) zakaz lokalizacji reklam. 

 
Rozdział 4 

 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§69. W granicach podobszaru I, tracą moc: 

1) uchw ała nr 73/03 Rady Gminy Władysław ów  z 28 października 2003 r. w  spraw ie 
uchw alenia miejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów  
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 190, poz. 3539 z dnia 10 grudnia 2003 r.); 

2) uchw ała nr 171/05 Rady Gminy Władysław ów  z dnia 27 czerw ca 2005 r. w  spraw ie zmiany 
miejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów  (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 133, poz. 3696 z dnia 30 sierpnia 2005 r.). 
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§70. Do spraw  w szczętych, a nie zakończonych ostateczną decyzją stosuje się przepisy 
uchw ały.  

 
§71. Wykonanie uchw ały pow ierza się Wójtow i Gminy Władysław ów . 

 
§72. Uchw ała w chodzi w  życie po upływ ie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w  Dzienniku 

Urzędow ym Wojew ództw a Wielkopolskiego.  
 
 
 

 
 

Przew odniczący Rady Gminy Władysław ów  



 1

UCHWAŁA Nr 163/13 
Rady Gminy Władysławów 

z dnia 27 marca 2013 r.   
w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Władysławów – podobszar II 
 

 
Na podstaw ie art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustaw y z dnia 27 marca 2003 r. o planow aniu 
i zagospodarow aniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1455 oraz z 2013 r. poz. 
21), art. 4 ust. 2 ustaw y z dnia 25 czerw ca 2010 r. o zmianie ustaw y o planow aniu 
i zagospodarow aniu przestrzennym, ustaw y o Państw ow ej Inspekcji Sanitarnej oraz ustaw y 
o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz art. 7 ust. 1 
pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustaw y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz 
z 2013 r. poz. 153) w  zw iązku z uchw ałą Nr 220/2010 Rady Gminy Władysław ów  z dnia 16 marca 
2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Władysławów, zmienionej uchw ałą Nr 127/12 Rady Gminy Władysław ów  
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów, Rada Gminy 
Władysławów uchwala, co następuje: 

 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§1. 1. Stw ierdza się zgodność planu z ustaleniami Studium uw arunkow ań i kierunków  

zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów , przyjętego uchw ałą Nr 205/09 Rady 
Gminy Władysław ów  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów,  zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 

2. Uchw ala się miejscow y plan zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów  - 
podobszaru II, zw any dalej planem. 
 

3. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uw ag do projektu planu, zgodnie z załącznikiem 
nr 3. 
 

4. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w  planie, inw estycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań w łasnych gminy oraz zasadach ich f inansow ania, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
 

§2. 1. Granice obszaru objętego planem w yznaczają granice administracyjne gminy 
Władysław ów  z w yłączeniem następujących fragmentów  obrębów : 

1) Kamionka – w  granicach działek o nr ew id. 67/4, 66/2, 65/2, 64/2, 63/2, 62/2, 61/2, 60/2, 
59/2, 58/2; 

2) Mariantów  - w  granicach działek o nr ew id. 232, 186/3, 306, 305, 307/1; 
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3) Wyszyna - w  granicach działek o nr ew id. 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 459, 41/1, 450, 449, 448, 
447, 446, 452, 444, 445, 451, 41/3 41/4, 41/5, 41/6, 41/8, 39, 457 oraz południow ej części 
działki nr ew id. 38/2; 

4) Felicjanów  – w  granicach działek o nr ew id. 61 i 64. 
 

2. Granice podobszaru II, w  granicach obszaru objętego planem, będącego przedmiotem 
niniejszej uchw ały, w yznaczają granice następujących obrębów  geodezyjnych: Leonia, Wyszyna 
(z w yłączeniem działek o nr ew id. 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 459, 41/1, 450, 449, 448, 447, 446, 452, 
444, 445, 451, 41/3 41/4, 41/5, 41/6, 41/8, 39, 457 oraz południow ej części działki nr ew id. 38/2), 
Przyborów , Jabłonna, Skarbki, Chylin, Russocice, Felicjanów  (z w yłączeniem działek o nr ew id. 61 
i 64), Władysław ów , Mariantów  (z w yłączeniem działek o nr ew id. 232, 186/3, 306, 305, 307/1), 
Małoszyna, Międzylesie. 
 

3. Granice obszaru objętego planem oraz podobszarów  oznaczono na rysunku planu. 
 
§3. Integralną częścią uchw ały jest: 

1) rysunek planu w  skali 1: 2000, stanow iący załącznik nr 1 do niniejszej uchw ały, składający 
się z 13 arkuszy opracow anych na mapie ew idencyjnej; 

2) stw ierdzenie przez Radę Gminy Władysław ów  zgodności planu z ustaleniami Studium 
uw arunkow ań i kierunków  zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów , 
stanow iące załącznik nr 2 do niniejszej uchw ały; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Władysław ów  o sposobie rozpatrzenia uw ag do projektu planu, 
stanow iące załącznik nr 3 do niniejszej uchw ały; 

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Władysław ów  o sposobie realizacji, zapisanych w  planie, 
inw estycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań w łasnych gminy oraz 
zasadach ich f inansow ania, stanow iące załącznik nr 4 do niniejszej uchw ały. 
 
 
§4. Celem regulacji zaw artych w  ustaleniach planu jest: 

1) określenie przeznaczenia terenów  oraz ustalenie zasad ich zabudow y i zagospodarow ania; 
2) stw orzenie podstaw  materialno - praw nych do w ydaw ania decyzji administracyjnych; 
3) ochrona interesu publicznego, w  zakresie komunikacji, inżynierii, ochrony środow iska oraz 

dziedzictw a kulturow ego; 
4) ochrona i kształtow anie ładu przestrzennego. 

 
 

§5. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie: 
1) przeznaczenia terenów  oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarow ania; 
2) zasad w  zakresie kształtow ania terenów  publicznych; 
3) zasad realizacji celów  publicznych; 
4) zasad ochrony i kształtow ania ładu przestrzennego; 
5) zasad ochrony środow iska, przyrody i krajobrazu kulturow ego; 
6) zasad ochrony dziedzictw a kulturow ego i zabytków  oraz dóbr kultury w spółczesnej; 
7) parametrów  i w skaźników  kształtow ania zabudow y oraz zagospodarow ania terenu, w  tym 

linie zabudow y, gabaryty obiektów  i w skaźniki intensyw ności zabudow y; 
8) granic i sposób zagospodarow ania terenów  lub obiektów  podlegających ochronie, 

ustalonych na podstaw ie odrębnych przepisów ; 
9) zasad i w arunków  scalania i podziału nieruchomości; 
10) szczególnych w arunków  zagospodarow ania terenów  oraz ograniczeń w  ich użytkow aniu, 

w  tym zakaz zabudow y; 
11) zasad modernizacji, rozbudow y i budow y systemów  komunikacji; 
12) zasad modernizacji, rozbudow y i budow y systemów  infrastruktury technicznej; 
13) zasad obsługi terenów  w  zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej; 
14) zasad eksploatacji złóż kopalin; 
15) sposobu i terminu tymczasow ego zagospodarow ania, urządzania i użytkow ania terenów ; 
16) w ymogów  zapew nienia bezpieczeństw a i obronności państw a; 
17) staw ek procentow ych w zrostu w artości nieruchomości, na podstaw ie których ustala się 

jednorazow ą opłatę, stanow iącą dochód w łasny gminy. 
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§6. 1. Ilekroć w  uchw ale jest mow a o: 

1) ustawie  – należy przez to rozumieć ustaw ę regulującą zagadnienia z zakresu planow ania 
przestrzennego. W stanie praw nym w  dniu uchw alenia planu ustaw ę z dnia 27 marca 2003 
roku o planow aniu i zagospodarow aniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), o ile 
z treści przepisu nie w ynika inaczej; 

2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw  w raz z aktami 
w ykonaw czymi; 

3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchw ałę Rady Gminy Władysław ów , o ile 
z treści przepisu nie w ynika inaczej; 

4) jednostce planistycznej – należy przez to rozumieć grunty w  granicach obrębu 
geodezyjnego, w  granicach oznaczonych na rysunku planu, oznaczone na rysunku oraz 
w  tekście uchw ały pełnymi nazw ami oraz symbolami literow ymi od A do X; 

5) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscow y plan zagospodarow ania 
przestrzennego, stanow iący przepis gminny, obejmujący obszar określony w  §2 ust. 2 
uchw ały, o ile z treści przepisu nie w ynika inaczej; 

6) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie w  skali 
1: 2000, stanow iący załącznik nr 1 do niniejszej uchw ały; 

7) granicach opracowania – należy przez to rozumieć granice opracow ania rysunku planu 
na w ykorzystanej na danym arkuszu kopii mapy ew idencyjnej, stanow iącej jednocześnie 
granice obow iązyw ania oznaczeń graficznych użytych na arkuszu rysunku planu; 

8) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć funkcję, na jaką teren, w yznaczony liniami 
rozgraniczającymi, ma być zagospodarow any i użytkow any; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć funkcję, na jaką teren, 
w yznaczony liniami rozgraniczającymi, może być zagospodarow any i użytkow any 
z zachow aniem w arunków  określonych w  planie; 

10) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w  granicach 
przedstaw ionych na rysunku planu i określony w  uchw ale Nr 220/2010 Rady Gminy 
Władysław ów  z dnia 16 marca 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów zmienionej 
uchw ałą Nr 127/12 Rady Gminy Władysław ów  z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Władysławów; 

11) podobszar II – należy przez to rozumieć będącą przedmiotem niniejszej uchw ały część 
obszaru objętego planem określoną w  uchw ale Nr 220/2010 Rady Gminy Władysław ów  
z dnia 16 marca 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów zmienionej uchw ałą Nr 127/12 
Rady Gminy Władysław ów  z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Władysławów;,  

12) terenie – należy przez to rozumieć teren w yznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem; 

13) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren w  ramach którego planow ana jest 
realizacja zainw estow ania zw iązana ze zmianą zagospodarow ania terenu oraz realizacją 
zabudow y; 

14) oznaczeniu – należy przez to rozumieć oznaczenie symbolem na rysunku planu: 
a) terenów dróg, w  którym kolejno: 

 pierw sze litery od A do X oznaczają jednostkę planistyczną, w  której zlokalizow any 
jest teren, 

 liczby oznaczają numer terenu w yróżniający go z terenów  dróg o tej samej 
projektow anej klasie technicznej, 

 litery po liczbach oznaczają projektow aną klasę techniczną, 
 liczby po znaku ukośnika oznaczają ,,,,kolejny odcinek drogi w  granicach jednostki 

planistycznej, 
b) pozostałych terenów, w  którym kolejno: 

 pierw sze litery od A do X oznaczają jednostkę planistyczną, w  której zlokalizow any 
jest teren, 

 liczby oznaczają numer terenu w yróżniający go z terenów  w  granicach jednostki 
planistycznej o tym samym przeznaczeniu podstaw ow ym, 
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 litery po liczbach oznaczają przeznaczenie terenu; 
15) działce – należy przez to rozumieć działkę budow laną w  rozumieniu ustaw y, w  granicach 

terenu; 
16) działce sąsiedniej - należy przez to rozumieć działkę zlokalizow aną przy tej samej drodze 

w  odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki; 
17) innej działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć odpow iednie rodzaje 

przedsięw zięć, innych niż mogące znacząco oddziaływ ać na środow isko, określone 
w  przepisach o ochronie środow iska; 

18) kierunku kalenicy – należy przez to rozumieć usytuow anie głów nej kalenicy budynku 
w zględem frontu działki lub granicy z działką sąsiednią; 

19) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kacie nachylenia połaci nie w iększym 
niż 15°; 

20) kącie położenia granic nowych działek  – należy przez to rozumieć określony 
w  ustaleniach szczegółow ych kąt, jaki mają tw orzyć z pasem drogow ym dochodzące do 
niego now e granice działek; 

21) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę między terenami o różnym 
sposobie użytkow ania, zagospodarow ania lub różnym przeznaczeniu (w  tym rów nież 
drogi), ustalone niniejszym planem; 

22) modernizacji – należy przez to rozumieć działania zw iązane ze zw iększeniem w artości 
użytkow ej lub technicznej istniejącego obiektu lub urządzenia; 

23) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie można 
sytuow ać budynków  i innych obiektów  kubaturow ych. Ograniczenie nie dotyczy części 
nadziemnych budynków  takich jak balkony i loggie oraz niezabudow anych ganków , 
daszków  nad furtkami, schodów  do budynku itp.; 

24) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię obow iązującego 
sytuow ania frontow ych ścian budynków  i innych obiektów  kubaturow ych, zaliczonych w g 
obow iązujących norm do kubatury budynku w  całości, bez praw a przekroczenia tej linii. Nie 
dotyczy części nadziemnych budynków  takich jak balkony i loggie oraz niezabudow anych 
ganków , daszków  nad furtkami, schodów  do budynku itp.; 

25) szerokości elewacji frontowej budynku – należy przez to rozumieć w idoczną od strony 
frontu działki elew ację budynku lub jego części, w yodrębnioną jako osobna bryła z w łasnym 
dachem; 

26) uciążliwości obiektów i urządzeń – należy przez to rozumieć negatyw ne ich 
oddziaływ anie na otoczenie, pow odow ane emisją gazów , pyłów , zapachów , hałasu, 
promieniow ania itp., a także w ynikające ze w zmożonego ruchu pojazdów  zw iązanego 
z funkcjonow aniem tych obiektów  i urządzeń; 

27) zakazie bezpośredniej obsługi komunikacyjnej przylegających terenów i działek  – 
należy przez to rozumieć zakaz urządzania zjazdów  i w łączeń dróg w ew nętrznych 
i dojazdow ych niew skazanych na rysunku planu; 

28) WKZ – należy przez to rozumieć w łaściw y organ w  zakresie ochrony zabytków  - 
Wojew ódzki Konserw ator Zabytków ; 

29) obiekcie lub urządzeniu rekreacji codziennej – należy przez to rozumieć urządzenia 
placów  zabaw  dla dzieci oraz urządzenia sportow e dla młodzieży; 

30) garażu lub budynku gospodarczym zintegrowanym z budynkiem mieszkalnym - 
należy przez to rozumieć garaż lub budynek gospodarczy stanow iące część budynku 
mieszkalnego lub bezpośrednio do niego przylegające częścią długości sw ojej ściany; 

31) udziale powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć w yrażony w  % 
udział terenu biologicznie czynnego, w  rozumieniu przepisów  odrębnych, w  pow ierzchni 
działki w  granicach terenu;  

32) elektrowni w iatrowej – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne i budow le 
stanow iące funkcjonalną całość, w ykorzystujące energię w iatru do w ytw arzania energii 
elektrycznej; 

33) infrastrukturze technicznej elektrowni w iatrowej – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne niezbędne do funkcjonow ania elektrow ni w iatrow ej takie jak: stacje 
transformatorow e, drogi dojazdow e, place montażow o-serw isow e, linie kablow e 
elektroenergetyczne i teletechniczne, a także maszty i urządzenia pomiarow e; 

34) strefie oddziaływania elektrowni w iatrowych I – należy przez to rozumieć strefę 
oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych, w  granicach której mogą w ystępow ać przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów  hałasu ustalone w  przepisach odrębnych dla terenów : 
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zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, zabudow y zw iązanej ze stałym lub czasow ym 
pobytem dzieci i młodzieży, szpitali, zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorow ego, zabudow y zagrodow ej, zabudow y rekreacyjno-w ypoczynkowej, 
zabudow y mieszkaniow o-usługow ej; 

35) strefie oddziaływania elektrowni w iatrowych II – należy przez to rozumieć strefę 
oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych, w  granicach której mogą w ystępow ać przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów  hałasu ustalone w  przepisach odrębnych dla terenów : 
zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, zabudow y zw iązanej ze stałym lub czasow ym 
pobytem dzieci i młodzieży, domów  opieki społecznej, szpitali. 

  
2.  Pojęcia i określenia użyte w  ustaleniach planu, a nie zdefiniow ane w  ust. 1 należy 

rozumieć zgodnie z obow iązującymi przepisami praw a. 
 
 
§7. 1. Dla obszaru objętego planem w  granicach podobszaru II obow iązują ogólne 

ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady obsługi w  zakresie komunikacji i infrastruktury 
technicznej, zasady ochrony środow iska przyrodniczego i kulturow ego oraz zasady realizacji 
zagospodarow ania, zaw arte w  ustaleniach ogólnych i szczegółow ych, odpow iednio w  rozdziałach 
2 i 3 uchw ały. 

 
2. Obszar objęty planem podzielono na jednostki planistyczne: 

1) obręb Beznazwa – jednostka planistyczna A; 
2) obręb Kuny - jednostka planistyczna B; 
3) obręb Leonia - jednostka planistyczna C; 
4) obręb Stawki - jednostka planistyczna D; 
5) obręb Wyszyna - jednostka planistyczna E; 
6) obręb Piorunów  - jednostka planistyczna F; 
7) obręb Stefania - jednostka planistyczna G; 
8) obręb Natalia - jednostka planistyczna H; 
9) obręb Przyborów  - jednostka planistyczna I; 
10) obręb Jabłonna - jednostka planistyczna J; 
11) obręb Tarnowski Młyn - jednostka planistyczna K; 
12) obręb Kamionka - jednostka planistyczna L; 
13) obręb Milinów  - jednostka planistyczna Ł; 
14) obręb Skarbki - jednostka planistyczna M; 
15) obręb Chylin - jednostka planistyczna N; 
16) obręb Russocice - jednostka planistyczna O; 
17) obręb Głogowa - jednostka planistyczna P; 
18) obręb Felicjanów  - jednostka planistyczna R; 
19) obręb Władysławów  - jednostka planistyczna S ; 
20) obręb Mariantów  - jednostka planistyczna T; 
21) obręb Polichno - jednostka planistyczna U; 
22) obręb Małoszyna - jednostka planistyczna W; 
23) obręb Międzylesie  - jednostka planistyczna X. 

 
3. Podobszar II obejmuje następujące jednostki planistyczne: 

1) obręb Leonia - jednostka planistyczna C; 
2) obręb Wyszyna - jednostka planistyczna E; 
3) obręb Przyborów  - jednostka planistyczna I; 
4) obręb Jabłonna - jednostka planistyczna J; 
5) obręb Skarbki - jednostka planistyczna M; 
6) obręb Chylin - jednostka planistyczna N; 
7) obręb Russocice - jednostka planistyczna O; 
8) obręb Felicjanów  - jednostka planistyczna R; 
9) obręb Władysławów  - jednostka planistyczna S ; 
10) obręb Mariantów  - jednostka planistyczna T; 
11) obręb Małoszyna - jednostka planistyczna W; 
12) obręb Międzylesie  - jednostka planistyczna X. 
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4. W granicach podobszaru II w ydzielono tereny, które oznaczono na rysunku planu dla 

pow iązania rysunku planu z ustaleniami tekstow ymi. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

§8. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obow iązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 
2) granice podobszarów ; 
3) granice jednostek planistycznych/obrębów ; 
4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarow ania; 
5) obow iązujące linie zabudow y;  
6) nieprzekraczalne linie zabudow y; 
7) nieprzekraczalne linie zabudow y dla jednokondygnacyjnych obiektów  budow lanych 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 
8) nieprzekraczalne linie zabudow y dla w ielokondygnacyjnych obiektów  budow lanych 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 
9) przeznaczenie terenów ; 
10) łąki w  granicach lasów  w  administracji Lasów  państw ow ych; 
11) strefa lokalizacji zabudow y; 
12) strefa ochrony istniejących cieków  i row ów ; 
13) strefa zieleni ochronnej; 
14) strefa obsługi cmentarza; 
15) strefa rekreacji ogólnodostępna; 
16) strefa oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I; 
17) strefa oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych II; 
18) przebieg dróg przew idzianych do realizacji w  granicach terenów : dróg w ew nętrznych/ 

publicznych; 
19) przebieg ciągów  pieszo-row erow ych przew idzianych do realizacji w  granicach terenów ; 
20) przebieg dróg w  granicach terenu autostrady A2: publicznych/serw isow ych; 
21) granice obszaru przestrzeni publicznej; 
22) granice stref ochrony konserw atorskiej: 

a) ścisłej ochrony konserw atorskiej, 
b) ochrony zachow anej parcelacji, 
c) ochrony krajobrazu, 
d) granice stref intensyw nego w ystępow ania stanow isk archeologicznych, 
e) ochrony zew idencjonow anych stanow isk archeologicznych; 

23) strefa bezpieczeństw a od istniejących napow ietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV 
i 110 kV oraz od projektow anej linii 400kV; 

24) granice obszaru eksploatacji pow ierzchniow ej przew idzianego do rekultyw acji; 
25) linia kolejow a przew idziana do likw idacji; 
26) strefa rekultyw acji w  kierunku rolnym; 
27) strefa rekultyw acji w  kierunku leśnym; 
28) strefa rekultyw acji w  kierunku w odnym; 
29) strefa rekultyw acji w  kierunku rekreacyjno-w ypoczynkow ym. 

 
§9. 1. Na obszarze planu w yznacza się tereny, będące przedmiotem przepisów  ogólnych 

i szczegółow ych, o następującym przeznaczeniu: 
1) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN; 
2) tereny zabudow y zagrodow ej, oznaczone symbolem RM; 
3) tereny obsługi produkcji w  gospodarstw ach rolnych, oznaczone symbolem RU; 
4) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług, oznaczone symbolem MNU; 
5) tereny zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej i usług, oznaczone symbolem MWU; 
6) tereny zabudow y usługow ej i mieszkaniow ej w ielorodzinnej, oznaczone symbolem UMW; 
7) tereny zabudow y usługow ej, oznaczone symbolem U; 
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8) tereny zabudow y usługow ej i obsługi produkcji w  gospodarstw ach rolnych, oznaczone 
symbolem U/RU; 

9) tereny zabudow y usług kultury zw iązanych z kultem religijnym, oznaczone symbolem UK; 
10) tereny zabudow y usług ośw iaty i usług innych, oznaczone symbolem UO/U; 
11) tereny obiektów  produkcyjnych, składów , magazynów  i usług, oznaczone symbolem PU; 
12) tereny infrastruktury technicznej – zbiorow ego zaopatrzenia w  w odę, oznaczone 

symbolem I - W; 
13) tereny infrastruktury technicznej – kanalizacji zbiorow ej w  zakresie odprow adzania 

i oczyszczania ścieków , oznaczone symbolem I – K; 
14) tereny infrastruktury technicznej – elektrow ni w iatrow ych, oznaczone symbolem I – EW; 
15) tereny infrastruktury technicznej – gospodarki odpadami, oznaczony symbolem I - O, 
16) tereny sportu, turystyki i rekreacji, oznaczone symbolem UST; 
17) tereny sportu, turystyki, rekreacji, zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i rekreacji 

indyw idualnej, oznaczone symbolem UST/ML; 
18) tereny sportu ekstensyw ne, oznaczone symbolem USE; 
19) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R; 
20) tereny użytków  zielonych, łąk i pastw isk, oznaczone symbolem RZ; 
21) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP; 
22) tereny zieleni urządzonej i usług, oznaczone symbolem ZP/U; 
23) tereny zieleni urządzonej, zabudow y usługow ej i mieszkaniow ej jednorodzinnej, oznaczone 

symbolem ZP/UMN; 
24) tereny zieleni urządzonej zespołu zamkow ego i usług, oznaczone symbolem ZPZ/U; 
25) tereny cmentarzy, oznaczone symbolem ZC; 
26) tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolem ZR; 
27) lasy, oznaczone symbolem ZL; 
28) tereny zalesień, oznaczone symbolem ZLS ; 
29) tereny rolnicze w skazane do zalesienia, oznaczone symbolem RZL; 
30) tereny w ód pow ierzchniow ych, oznaczone symbolem WS ; 
31) tereny eksploatacji pow ierzchniow ej przew idziane do rekultyw acji, oznaczone symbolem 

PGEr; 
32) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług na terenach poeksploatacyjnych, 

oznaczone symbolem MNUr; 
33) tereny obiektów  produkcyjnych, składów , magazynów  i usług na terenach 

poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem PUr; 
34) tereny rolnicze na terenach poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem Rr; 
35) tereny przeznaczone do zalesienia na terenach poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem 

RZLr; 
36) tereny nieczynnych składow isk odpadów  przew idziane do rekultyw acji, oznaczone 

symbolem I-Or; 
37) tereny publicznych placów , oznaczone symbolem KP; 
38) tereny dróg: 

a) autostrady A2, oznaczone symbolem KDA, 
b) dróg zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ, 
c) dróg lokalnych, oznaczone symbolem KDL, 
d) dróg dojazdow ych, oznaczone symbolem KDD; 

39) tereny publicznych ciągów  pieszo-jezdnych, oznaczone symbolem KDX; 
40) tereny publicznych ciągów  pieszych, oznaczone symbolem KX; 
41) tereny dróg w ew nętrznych, oznaczone symbolem KDW. 

 
2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarow ania w yznacza się na rysunku planu. 
 
3. Dla terenów , o których mow a w  ust. 1, ustala się przeznaczenie, a w  uzasadnionych 

przypadkach, określa się przeznaczenie dopuszczalne i w arunki jego dopuszczenia. 
 
4. Nie dopuszcza się możliw ości realizacji na terenach innego zainw estow ania niż zgodne 

z ustalonym przeznaczeniem i przeznaczeniem dopuszczalnym. 
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§10. 1. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych w yznacza się obszar 
przestrzeni publicznej, w  jednostkach planistycznych O - Russocice oraz S  –Władysław ów , 
oznaczony na rysunku planu granicami. 

 
2. Dla obszaru przestrzeni publicznej ustala się: 

1) utrzymanie funkcji rynku miejskiego z zabudow ą pierzei, o skali, formie, materiałach 
i kolorystyce korespondujących z formami historycznymi zachow anej zabudow y 
pierzejow ej; 

2) zagospodarow anie terenu i kształtow anie naw ierzchni w  sposób umożliw iający organizację 
imprez masow ych oraz poruszanie się osobom niepełnospraw nym ruchow o; 

3) stosow anie reklam ujednoliconych pod w zględem formy, przytw ierdzonych do elew acji, 
latarni lub w olnostojących mieszczących reklamę kilku podmiotów . Nie dopuszcza się 
lokalizacji indyw idualnych, w olnostojących reklam, z w yłączeniem informacji gminnych; 

4) lokalizację obiektów  małej architektury tj.: ław ki, fontanny, kosze, obudow y drzew , pachołki, 
balustrady schodów  i balkonów  oraz ogrodzenia o spójnej formie pod w zględem stylu 
i zastosow anych materiałów ; 

5) realizację elementów  małej architektury niezbędnych dla obsługi komunikacyjnej, 
informacji, ośw ietlenia terenu, utrzymania porządku i bezpieczeństw a użytkow ników  obiektu 
w  sposób nie pow odujący ograniczenia czytelności historycznych budow li i ich pierw otnego 
układu przestrzennego; 

6) uczytelnienie historycznego układu przestrzennego, jego poszczególnych elementów  
i historycznych form poprzez selekcję i usunięcie niezbędnej ilości zieleni w ysokiej oraz 
krzew ów , przysłaniających w idok na kościół i otaczające pierzeje rynku. W przypadku 
konieczności w ycinki drzew  należy uzyskać zgodę w łaściw ych służb; 

7) w prow adzenie uzupełniających nasadzeń szpalerow ych drzew  o w  miarę jednorodnym 
składzie gatunkow ym; 

8) zakaz lokalizacji tymczasow ych obiektów  handlow o-usługow ych. Zakaz nie dotyczy 
obiektów  zw iązanych z organizacją plenerow ych imprez masow ych. 

 
§11. W zakresie realizacji celów publicznych ustala się: 

1) obszarami realizacji celów  publicznych są tereny: 
a) zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP – jako służące budow ie oraz utrzymyw aniu 

obiektów  i urządzeń służących ochronie środow iska, w  rozumieniu przepisów  
odrębnych, 

b) usług ośw iaty i usług innych, oznaczone symbolem UO/U, 
c) sportu, turystyki i rekreacji, oznaczone symbolem UST, 
d) sportu, turystyki, rekreacji zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i rekreacji 

indyw idualnej, oznaczone symbolem UST/ML, 
e) sportu ekstensyw ne, oznaczone symbolem USE, 
f) infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami: I-W, I-K, I-E, 
g) dróg: autostrady, zbiorczych, lokalnych i dojazdow ych, pod w arunkiem ich zaliczenia  do 

dróg publicznych w  trybie przew idzianym w  przepisach odrębnych o drogach 
publicznych, oznaczonych symbolami KDA, KDZ, KDL, KDD, 

h) publicznych ciągów  pieszo-jezdnych, oznaczone symbolem KDX oraz publicznych 
ciągów  pieszych, oznaczonych symbolem KX, jako służące budow ie i utrzymyw aniu 
publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w  w odę i odprow adzania 
ścieków  oraz budow ie i utrzymyw aniu przew odów  i urządzeń służących do przesyłania 
płynów , pary, gazów  i energii elektrycznej, a także innych obiektów  i urządzeń 
niezbędnych do korzystania z tych przew odów  i urządzeń, w  rozumieniu przepisów  
odrębnych; 

2) dopuszcza się realizację celów  publicznych na pozostałych terenach w  ramach funkcji 
i w arunków  zagospodarow ania terenu określonych dla poszczególnych terenów  
w  ustaleniach szczegółow ych. 

 
 

§12. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 
1) zasady kształtow ania ładu przestrzennego w prow adza się poprzez nakazy, zakazy, 

dopuszczenia i ograniczenia w  zagospodarow aniu zgodnie z ustaleniami dla 
poszczególnych terenów  zaw artych w  ustaleniach szczegółow ych; 
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2) nie dopuszcza się lokalizow ania na terenach obiektów  o funkcji innej, niż zw iązana 
z ustalonym dla terenu przeznaczeniem i przeznaczeniem dopuszczalnym; 

3) ukształtow ania w ymagają: 
a) zagospodarow anie terenów , zgodnie z ustaleniami szczegółow ymi określonymi dla 

poszczególnych terenów , 
b) struktura komunikacyjna, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad modernizacji, 

rozbudow y i budow y systemów  komunikacji, zaw artymi w  ustaleniach szczegółow ych 
dla terenów  dróg, publicznych ciągów  pieszo-jezdnych, publicznych ciągów  pieszych 
oraz dróg w ew nętrznych; 

4) rew aloryzacji w ymagają obiekty i obszary zabytkow e, o których mow a w  § 14; 
5) ochroną obejmuje się elementy dziedzictw a kulturow ego zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §14; 
6) w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 

a) szczegółow e w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych ustala się zgodnie 
z w ymogami określonymi dla poszczególnych terenów  zaw artymi w  ustaleniach 
szczegółow ych, 

b) dla każdej z działek pow stałej w  w yniku podziału należy zapew nić dostęp do drogi 
publicznej - bezpośredni lub poprzez w ydzieloną drogę w ew nętrzną, spełniającą 
w ymagania: 
 szerokość - zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  ustaleniach szczegółow ych dla 

poszczególnych terenów , 
 szerokość drogi na załamaniach i na połączeniach z innymi drogami pow inna 

umożliw iać urządzenie naw ierzchni utw ardzonej, przeznaczonej dla ruchu pojazdów , 
spełniającej minimalne w arunki w  zakresie szerokości i promieni łuków  kołow ych 
określonych dla jezdni dróg dojazdow ych, zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych 
dotyczących dróg publicznych, 

 w  przypadku nieprzelotow ego, „ślepego”, zakończenia drogi należy zastosow ać 
poszerzenie umożliw iające zaw racanie pojazdów . Szerokość poszerzenia pow inna 
być dostosow ana do rodzaju pojazdów  mających się poruszać po drodze oraz 
w ymogów  ochrony przeciw pożarow ej, jeśli droga ta ma stanow ić drogę pożarow ą, 
zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych 

c) dopuszcza się dokonanie podziału działki niepow odującego zmiany szerokości frontow ej 
działki, której szerokość frontu jest mniejsza, niż minimalna szerokość określona 
w  ustaleniach szczegółow ych, 

d) podziały działek dokonyw ane w  celu dodzielenia w ydzielonej działki do działki sąsiedniej 
oraz w ydzielanie działek zw iązane z budow ą lub poszerzeniami dróg oraz lokalizacją 
urządzeń infrastruktury technicznej w inny być dokonyw ane stosow nie do potrzeb, 
niezależnie od w arunków  zaw artych w  ustaleniach szczegółow ych w  zakresie zasad 
podziału nieruchomości oraz w skaźników  dotyczących kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu, 

e) przy podziale działek, przez teren których zaprojektow ano przebiegi dróg, dopuszcza się 
dokonanie podziału bez w ydzielania terenu przew idzianego pod budow ę drogi, pod 
w arunkiem, iż parametry now ow ydzielanych działek będą gw arantow ały zachow anie 
parametrów  określonych w  ustaleniach szczegółow ych dla poszczególnych terenów  
w  zakresie zasad podziału nieruchomości oraz w skaźników  kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu, po późniejszym w ydzieleniu terenu przew idzianego pod 
budow ę drogi, 

f) dopuszcza się dokonanie podziału, w  celu w ydzielenia działki gruntu nie spełniającej 
w ymagań dla działki budow lanej, przeznaczonej na pow iększenie innej działki, o takim 
samym przeznaczeniu ustalonym w  miejscow ym planie zagospodarow ania 
przestrzennego, w  celu popraw y w arunków  jej zagospodarow ania lub umożliw ienia jej 
zagospodarow ania w  sposób zgodny z ustaleniami planu, 

g) w  granicach strefy ochrony zachow anej parcelacji, obow iązują ograniczenia 
w  dokonyw aniu podziałów  nieruchomości o których mow a w  §14 ust. 13, w ynikające 
z w ymogów  ochrony dziedzictw a kulturow ego; 

7) na działkach o szerokości mniejszej niż 22,0 m dopuszcza się lokalizację budynków  
bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią lub w  odległości 1,5 m od tej granicy, 
niezależnie od ustaleń zaw artych w  ustaleniach szczegółow ych. 
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§13. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala 

się:  
1) zakaz lokalizacji zakładów  stw arzających zagrożenie dla życia lub zdrow ia ludzi, 

a w  szczególności stw arzających zagrożenie w ystąpienia pow ażnych aw arii, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

2) zakaz lokalizacji przedsięw zięć mogących zaw sze znacząco oddziaływ ać na środow isko, 
określonych w  przepisach odrębnych. Zakaz nie dotyczy terenów  obiektów  produkcyjnych, 
składów , magazynów  i usług, oznaczonych symbolem PU oraz terenów  rolniczych, 
oznaczonych symbolem R; 

3) zakaz lokalizacji przedsięw zięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływ ać na 
środow isko, określonych w  przepisach odrębnych, na terenach: 
a) zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN, 
b) zabudow y usługow ej i mieszkaniow ej w ielorodzinnej, oznaczonych symbolem UMW; 

4) zakazy, o których mow a w  pkt 2 i 3 nie dotyczą przedsięw zięć z zakresu komunikacji oraz 
sieci infrastruktury technicznej; 

5) w  zakresie gospodarki odpadami: 
a) obow iązek urządzenia na terenie działki miejsca do segregacji i gromadzenia odpadów  

w  pojemnikach do tego przystosow anych oraz w yw óz i zagospodarow anie zgodnie 
z w ymaganiami określonymi w  uchw ale rady gminy dotyczącej utrzymania czystości 
i porządku w  gminie, 

b) gospodarow anie odpadami innymi niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) kw alif ikuje się tereny w  zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w  środow isku do 

odpow iedniego rodzaju terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi: 
a) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej – tereny zabudow y mieszkaniow ej 

jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, 
b) tereny zabudow y zw iązanej ze stałym lub czasow ym pobytem dzieci i młodzieży – 

tereny zabudow y usług ośw iaty i usług innych, oznaczone symbolem UO/U, 
c) tereny zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej i zamieszkania zbiorow ego – tereny, 

zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej i usług, oznaczone symbolem MWU, 
d) tereny zabudow y zagrodow ej - tereny, zabudow y zagrodow ej, oznaczone symbolem 

RM, 
e) tereny rekreacyjno-w ypoczynkow e – tereny sportu, turystyki i rekreacji, oznaczone 

symbolem UST oraz tereny sportu, turystyki, rekreacji, zabudow y mieszkaniow ej 
jednorodzinnej i rekreacji indyw idualnej, oznaczone symbolem UST/ML, 

f) tereny mieszkaniow o-usługow e – tereny, zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej 
i usług, oznaczone symbolem MNU oraz tereny zabudow y usługow ej i mieszkaniow ej 
w ielorodzinnej, oznaczone symbolem UMW, 

pozostałych terenów  nie klasyfikuje się; 
7) ochronę środow iska gruntow o-w odnego poprzez: 

a) ochronę ujęć w ody  poprzez zakazy i ograniczenia w  zakresie użytkow ania gruntów  
w  promieniu 10,0 m od obudow y studni: 
 teren może być użytkow any w yłącznie do celów  zw iązanych z eksploatacją ujęcia, 
 w ody opadow e i roztopow e należy odprow adzić w  sposób uniemożliw iający 

przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru w ody, 
 zagospodarow anie terenu zielenią, 
 zakaz odprow adzania ścieków  do ziemi,  

b) w  zakresie gospodarow ania ściekami komunalnymi: 
 zakaz odprow adzania nieoczyszczonych ścieków  komunalnych do w ód 

pow ierzchniow ych i do ziemi, 
 odprow adzanie ścieków  komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i ich 

oczyszczanie w  oczyszczalni ścieków , 
 dla działek nie objętych zasięgiem sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 

odprow adzanie ścieków  do przydomow ych oczyszczalni ścieków  lub do szczelnych 
zbiorników  bezodpływ ow ych na nieczystości ciekłe, 

 nie później niż 2 lata po w ybudow aniu sieci kanalizacji sanitarnej obow iązuje 
podłączenie do niej obiektów  znajdujących się w  jej zasięgu i likw idacja obiektów  
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zw iązanych z w prow adzonymi rozw iązaniami tymczasow ymi. Obow iązek nie 
dotyczy obiektów  w yposażonych w  przydomow e oczyszczalnie ścieków , 

c) w  zakresie gospodarow ania w odami opadow ymi i roztopow ymi: 
 obow iązują w arunki podczyszczania w ód opadow ych i roztopow ych przed 

odprow adzeniem do w ód i do ziemi w  zakresie zgodnym z w ymogami przepisów  
odrębnych dotyczących w prow adzania ścieków  do w ód lub do ziemi. Wody 
opadow e i roztopow e pochodzące z pow ierzchni innych niż pow ierzchnie dla 
których ustalono w  przepisach odrębnych obow iązek podczyszczania w ód 
opadow ych i roztopow ych przed w prow adzeniem do w ód i do ziemi mogą być 
odprow adzane do w ód lub do ziemi bez oczyszczania, 

 zachow anie istniejących row ów . Skanalizow anie dopuszczalne jest jedynie 
w  szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

 zachow anie naturalnego kierunku spływ u w ód pow ierzchniow ych; 
8) ochronę w alorów  krajobrazow ych i przyrodniczych w  granicach Złotogórskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, tj. w  całym obszarze objętym planem poprzez respektow anie 
w ymogów  zaw artych w  akcie go ustanaw iającym (uchw ale nr 53 Wojew ódzkiej Rady 
Narodow ej z dnia 29 stycznia 1986 r., zmienionej rozporządzeniem nr 14 Wojew ody 
Konińskiego z dn. 23.07.1998 r.): 
a) zakaz budow y now ych oraz rozbudow y istniejących obiektów , które mogą pow odować 

zanieczyszczenie pow ietrza, w ody i gleby lub być źródłem ponadnormatyw nego 
hałasu, i odrażających w oni, 

b) obow iązek w yposażenia w szystkich zakładów  i obiektów  w  urządzenia zapobiegające 
zanieczyszczeniu środow iska, 

c) ograniczenie lokalizacji obiektów  o charakterze turystycznym i rekreacyjnym do 
terenów  niezalesionych, w ybór lokalizacji pow inien być podporządkow any w ymogom 
ochrony środow iska przyrodniczego, 

d) w ygląd budynków  oraz urządzeń technicznych i komunikacyjnych pow inien 
pozostaw ać w  harmonii z otaczającym krajobrazem, 

e) prow adzenie w zmożonego nadzoru w  zakresie ładu przestrzennego oraz dyscypliny 
budow lanej, 

f) zakaz lokalizow ania przemysłow ych ferm zw ierząt – bezściółkow ych i produkujących 
gnojow icę, 

g) obow iązek stosow ania środków  zapew niających utrzymanie w  glebie w łaściw ych 
stosunków  w odnych oraz praw idłow e funkcjonow anie ekosystemów  leśnych 
i zbiorow isk roślinności torfow ej przy przygotow yw aniu i w ykonyw aniu robot 
melioracyjnych, odw odnień budow lanych oraz innych robot ziemnych, 

h) ograniczenie stosow ania środków  ochrony roślin na rzecz upow szechniania 
biologicznych metod zw alczania szkodników , 

i) obow iązek przeciw działania procesom erozyjnym oraz prow adzenia rekultyw acji 
gruntów  zniekształconych, 

j) zakaz niszczenia gleby i pozyskiw ania kopalin bez uzyskania zgody odpow iedniego 
organu, 

k) dążenie do pow iększania pow ierzchni leśnych, w  tym lasów  ochronnych 
i w yrów nyw ania granic kompleksów  leśnych poprzez w prow adzanie zalesień gruntów 
nieprzydatnych do produkcji rolnej, 

l) prow adzenie prac zadrzew ieniow ych w  sposób kompleksow y z uw zględnieniem ich 
funkcji: biologicznych, estetycznych i społecznych, 

m)  na terenach położonych w  tzw . pasie przybrzeżnym rzek, kanałów  strumieni 
o szerokości umożliw iającej przejazd w zdłuż w ód, zakaz lokalizacji: 
 zabudow y siedliskow ej, 
 urządzeń biw akow ych, 
 urządzeń zanieczyszczających w odę, pow ietrze lub glebę, w  szczególności 

obiektów  przemysłow ych, składow isk odpadów , ferm hodow lanych, stacji paliw , 
obiektów  gastronomicznych, suchych ustępów , szamb, 

 urządzeń stanow iących źródło ponadnormatyw nego hałasu, w  szczególności: kin 
letnich, muszli koncertow ych, megafonów , kręgów  tanecznych, 

n) na terenach położonych w  tzw . pasie przybrzeżnym rzek, kanałów , strumieni 
o szerokości umożliw iającej przejazd w zdłuż w ód, dopuszcza się w yłącznie 
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przeznaczenie na ogólnodostępne tereny zieleni, plaż turystycznych, tras 
spacerow ych, ścieżek row erow ych z lokalizacją: 
 urządzeń i obiektów  zw iązanych z gospodarka w odną i obronnością kraju, 
 urządzeń ogólnodostępnych: przystani w odnych, kąpielisk i innych służących w /w  

funkcji, 
 obiektów  „małej architektury” zw iązanej z utrzymaniem ładu, z zachow aniem 

w alorów  krajobrazow ych; 
9) zachow anie, ochronę i regularną pielęgnację pomników  przyrody: 

a) dębu szypułkow ego w  miejscow ości Chylin (ustanow ionego Orzeczeniem nr 415 
Prezydium WRN w  Poznaniu z dnia 30 maja 1957 r.), oznaczonego na rysunku planu 
nr 1, 

b) gruszy pospolitej w  miejscow ości Małoszyna (ustanow ionej Rozporządzeniem 
Wojew ody Wielkopolskiego nr 214/06 z dnia 29 listopada 2006 r.), oznaczonej na 
rysunku planu nr 2; 

10) zachow anie funkcji ochronnych ustanow ionych lasów  ochronnych i prow adzenie 
gospodarki leśnej zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych o lasach; 

11) w prow adza się ograniczenia w  zakresie możliw ości i intensyw ności w ykorzystania terenów 
zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  ustaleniach szczegółow ych; 

12) w  projektow anych systemach grzew czych, należy przew idzieć pokrycie części 
zapotrzebow ania na ciepło ze źródeł w ykorzystujących odnaw ialne źródła energii; 

13) na terenach przew idzianych do realizacji zabudow y mieszkaniow ej: zagrodow ej (RM), 
mieszkaniow ej jednorodzinnej (MN), mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług (MNU), 
mieszkaniow ej w ielorodzinnej i usług (MWU) oraz usługow ej i mieszkaniow ej w ielorodzinnej 
(UMW) lokalizuje się obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej w yłącznie zaliczone do 
inw estycji o nieznacznym oddziaływ aniu w  rozumieniu przepisów  odrębnych; 

14) zasady ochrony krajobrazu kulturow ego określono w  §14 oraz w  ustaleniach 
szczegółow ych zaw artych w  rozdziale 3 uchw ały; 

15) zachow anie istniejącej sieci row ów  w  celu zapew nienia w łaściw ych w arunków  przepływu 
w ód pow ierzchniow ych; 

16) strefę ochrony istniejących cieków i rowów , oznaczoną na rysunku planu, w  granicach 
której ustala się: 
a) zakaz realizacji now ej zabudow y, 
b) zakaz rozbudow y istniejących budynków , 
c) urządzenie terenu jako zielonego z ograniczeniem utw ardzenia naw ierzchni do 

niezbędnego minimum; 
17) oznacza się strefy sanitarne  w  odległości 50,0 m od terenów czynnych cmentarzy, 

w  których, na podstaw ie przepisów  odrębnych, w ystępują ograniczenia w  możliw ości 
realizacji now ej zabudow y mieszkaniow ej i obiektów  zw iązanych z obrotem i produkcją 
artykułów  spożyw czych; 

18) dopuszcza się lokalizację elektrowni w iatrowych po jednoczesnym spełnieniu 
następujących w arunków : 
a) inw estycja w inna być realizow ana z zastosow aniem technologii gw arantujących 

utrzymanie dopuszczalnych poziomów  hałasu w  środow isku na terenach 
podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
ochrony środow iska, 

b) lokalizacja w inna być realizow ana poza głów nymi trasami przelotów  i głów nymi 
ostojami gniazdow ania ptaków , 

c) forma i kolorystyka turbiny w iatrow ej w inny minimalizow ać ich w pływ  na w alory 
krajobrazow e obszaru, 

d) maksymalna w ysokość elektrow ni w  stanie w zniesionego śmigła: nieprzekraczająca 
175,0 m, 

e) odległości skrajnych elementów  elektrow ni w iatrow ej od napow ietrznych linii 
elektroenergetycznych istniejących i projektow anych nie może być mniejsza niż: 
 12,5 m od osi linii niskiego napięcia, 
 15,0 m od osi linii o napięciu poniżej 45kV, 
 trzykrotność średnicy koła zataczanego przez łopaty turbiny w iatrow ej od linii 

o napięciu nie mniejszym niż 45kV, która nie posiada zainstalow anej ochrony 
przeciw drganiow ej czynnej, 
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 średnica koła zataczanego przez łopaty turbiny w iatrow ej od linii o napięciu nie 
mniejszym niż 45kV, która posiada zainstalow aną ochronę przeciw drganiow ą 
czynną, 

f) dopuszcza się odstępstw o od w arunków  określonych w  lit. e tiret trzecie po 
w cześniejszym uzgodnienia w arunków  lokalizacji  z w łaścicielem linii; 

19) realizację zbiornika retencyjnego „Jabłonna” na rzece Topiec w yłącznie po doprow adzeniu 
w ód rzeki do stanu nie stw arzającego zagrożenia dla czystości w ód podziemnych. 

 
 

§14. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej ustala się w ymogi w  zakresie ochrony: 

1) obiektów  w pisanych do rejestru zabytków ; 
2) obiektów  w pisanych do w ojew ódzkiej ew idencji zabytków ; 
3) historycznego układu urbanistycznego zespołu miejscow ości Władysław ów  - Russocice; 
4) zachow anej parcelacji działek zespołu miejscow ości Władysław ów  – Russocice; 
5) archeologicznego dziedzictw a kulturow ego. 
 

2. Wymogów  w  zakresie zasad ochrony dóbr kultury w spółczesnej nie ustala się ze 
w zględu na nie w ystępow anie ich w  obszarze. 

 
3. Plan w yznacza strefy ochrony konserw atorskiej, oznaczone na rysunku planu: 

1) ścisłej ochrony konserwatorskiej; 
2) ochrony zachowanej parcelacji; 
3) ochrony krajobrazu; 
4) ochrony archeologicznej: 

a) ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, 
b) intensywnego występowania stanowisk archeologicznych. 

 
4. Działania inw estycyjne, jak i zw iązane z pielęgnacją istniejącego drzew ostanu, 

w  obrębie stref, o których mow a w  ust. 3 pow inny być prow adzone w  uzgodnieniu z WKZ zgodnie 
z w ymogami przepisów  odrębnych o ochronie zabytków . 

 
5. Strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmują: 

1) obszar rynku w  miejscow ości Władysław ów  (układ urbanistyczny w raz z zespołem kościoła 
ew angelickiego); 

2) zespół pałacow y w  Chylinie; 
3) zespół kościoła parafialnego p.w . Narodzenia NMP w  Wyszynie; 
4) pozostałości zespołu zamkow ego w  Wyszynie; 
5) cmentarz grzebalny, rzymsko-katolicki w  Russocicach; 
6) cmentarz żydow ski w  Russocicach; 
7) cmentarz ew angelicko-augsburski w  Felicjanow ie; 
8) zespół cmentarza grzebalnego rzymsko-katolickiego w  Wyszynie. 
 

 
6. W granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się: 

1) priorytet w ymagań konserw atorskich nad w zględami w ynikającymi z prow adzonej 
działalności inw estycyjnej, gospodarczej i usługow ej. Działania konserw atorskie w inny 
zmierzać do zachow ania i w yeksponow ania głów nych elementów  zabytkow ych; 

2) zachow anie i rozw ój funkcji naw iązujących do pierw otnego przeznaczenia; 
3) zachow anie elementów  zagospodarow ania terenu i istniejącej zabudow y o w artościach 

zabytkow ych i konserw atorskich, ich konserw ację lub rekonstrukcję i adaptacji do 
w spółczesnych potrzeb z zachow aniem pierw otnej funkcji i zakazem w prow adzania 
sposobu użytkow ania sprzecznego z charakterem obiektu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów  dysharmonijnych, zakłócających charakter strefy; 
5) zachow anie, uporządkow anie i rew aloryzację istniejącej zieleni; 
6) zakaz stosow ania napow ietrznych linii elektroenergetycznych, telefonicznych itp. 

 
7. W granicach strefy obszaru rynku w  miejscow ości Władysław ów , o której mow a w  ust. 5 

pkt  1 ustala się: 
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1) zachow anie historycznego układu przestrzennego, rozplanow ania ze w szystkimi 
elementami, w  tym rozplanow ania i przebiegu głów nych ciągów  komunikacyjnych, 
kompozycji w nętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudow y; 

2) w ykonanie szczegółow ej inw entaryzacji budynków ; 
3) w  przypadku realizacji now ej zabudow y mieszkaniow ej lub usługow ej oraz przebudow ie, 

rozbudow ie  i modernizacji istniejących obiektów  ustala się obow iązek uw zględnienia 
następujących w arunków : 
a) dostosow anie do historycznej formy i kompozycji przestrzennej w  zakresie stosow anego 

materiału budow lanego, skali, formy architektonicznej, 
b) w  elew acjach frontow ych podziały, proporcje pow ierzchni okien i ścian, detal oraz 

kolorystyka pow inny być dostosow ane do historycznych budynków  sąsiednich oraz 
charakteru w nętrza urbanistycznego, 

c) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, 
d) zakaz stosow ania ogrodzeń z prefabrykatów  betonow ych, 
e) dachy o symetrycznym układzie połaci; 

4) w  zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej: 
a) zakaz lokalizacji elementów  reklamow ych niezw iązanych z działalnością prow adzoną na 

terenie działki, 
b) forma reklamy oraz miejsce jej umieszczenia na elew acji należy dostosow ać do 

kompozycji elew acji. 
 

8. W granicach strefy zespołu pałacow ego w  Chylinie, o której mow a w  ust. 5 pkt  2 ustala 
się: 

1) zachow anie historycznego rozplanow ania ze w szystkimi elementami: rozplanow ania, 
kompozycji w nętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudow y; 

2) uporządkow anie i konserw ację zachow anych fragmentów  zabytkow ych w  celu ich 
ekspozycji w  terenie lub zabezpieczenia ich przed zniszczeniem oraz przystosow anie 
terenu do pełnienia funkcji rekreacyjnych, kulturow ych i innych; 

3) przeprow adzenie niezbędnych czynności mających na celu przyw rócenie w artości 
w idokow ych i zabytkow ych staw u; 

4) obow iązek dążenia do maksymalnego zachow ania i konserw acji istniejącego drzew ostanu. 
Dopuszcza się w ycinanie pojedynczych drzew , krzew ów  i samosiew ów , jeżeli w ymaga tego 
ich stan zdrow otny; 

5) w szelkie działania inw estycyjne muszą być realizow ane w  oparciu o projekt rew aloryzacji 
obejmujący w szystkie elementy zagospodarow ania strefy. 

 
9. W granicach strefy zespołu kościoła parafialnego p.w . Narodzenia NMP w  Wyszynie, 

o której mow a w  ust. 5 pkt  3 ustala się podporządkow anie w szelkich działań zw iązanych 
z realizacją zainw estow ania oraz w prow adzaniem nasadzeń zachow aniu w łaściw ej ekspozycji 
obiektu kościoła oraz jego relacji w idokow ych z otoczeniem. 

 
10. W granicach strefy pozostałości zespołu zamkow ego w  Wyszynie, o której mow a w ust. 

5 pkt  4 ustala się: 
1) uporządkow anie i konserw ację zachow anych fragmentów  zabytkow ych w  celu ich 

ekspozycji w  terenie lub zabezpieczenia ich przed zniszczeniem oraz przystosow anie 
terenu do pełnienia funkcji rekreacyjnych, kulturow ych i innych; 

2) dopuszcza się rekonstrukcję zespołu zamkow ego; 
3) w  przypadku rekonstrukcji zespołu zamkow ego ustala się funkcje zrekonstruow anego 

obiektu: usługi hotelarstw a, turystyki, w ypoczynku, opieki zdrow otnej; 
4) w szelkie działania inw estycyjne pow inny być realizow ane w  oparciu o kompleksow y, 

szczegółow y projekt rew aloryzacji obejmujący w szystkie elementy zagospodarow ania 
poprzedzony w ykonaniem szczegółow ej inw entaryzacji budynków  oraz zieleni. 
 
11. W granicach stref cmentarzy grzebalnych, rzymsko-katolickich w  Russocicach oraz 

w  Wyszynie, o których mow a w  ust. 5 pkt  5 i 8 ustala się: 
1) zachow anie, ochronę i konserw ację cennych pod w zględem historycznym lub artystycznym 

nagrobków ; 
2) w szelkie działania inw estycyjne realizow ane pow inny być w  oparciu o kompleksy projekt 

zagospodarow ania, poprzedzony w ykonaniem szczegółow ej inw entaryzacji elementów  
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zagospodarow ania (nagrobków , ogrodzeń, kaplic, bram) i drzew ostanu ze w skazaniem 
nagrobków  cennych pod w zględem historycznym lub artystycznym. 
 
12. W granicach stref cmentarzy: żydow skiego w  Russocicach oraz  ew angelicko-

augsburskiego w  Felicjanow ie o których mow a w  ust. 5 pkt  6 i 7 ustala się: 
1) obow iązek uporządkow ania terenu i urządzenia go jako terenu zieleni z poszanow aniem 

pierw otnej funkcji terenu; 
2) zachow anie, ochronę i konserw ację cennych pod w zględem historycznym lub artystycznym 

nagrobków ; 
3) w szelkie działania inw estycyjne realizow ane pow inny być w  oparciu o kompleksy projekt 

zagospodarow ania, poprzedzony w ykonaniem szczegółow ej inw entaryzacji elementów  
zagospodarow ania i drzew ostanu. 

 
13. W granicach strefy ochrony zachowanej parcelacji, ustala się: 

1) zachow anie istniejących granic działek; 
2) w  przypadku dokonyw ania podziału nieruchomości w prow adzone linie podziału w inny 

kontynuow ać cechy historycznej parcelacji w  zakresie kierunku usytuow ania granic nowych 
działek oraz szerokości ich frontów  ukształtow anych w  granicach strefy; 

3) zakaz w ydzielania dróg w ew nętrznych. Wydzielana działka musi posiadać bezpośredni 
dostęp do dróg w yznaczonych w  planie. Dopuszcza  się w ydzielenie dróg w ew nętrznych 
w yłącznie w  przypadkach w ynikających z regulow ania istniejącego sposobu obsługi 
komunikacyjnej działek. 

 
14. Strefy ochrony krajobrazu obejmują: 

1) układ przestrzenny miejscow ości Władysław ów  - Russocice; 
2) układ przestrzenny w si Wyszyna. 

 
15. W granicach strefy ochrony krajobrazu, ustala się: 

1) ochronę krajobrazu naturalnego zw iązanego przestrzennie z historycznym założeniem; 
2) zachow anie, uporządkow anie i rew aloryzację istniejącej zieleni; 
3) priorytet w ymagań konserw atorskich nad w zględami w ynikającymi z prow adzonej 

działalności inw estycyjnej, gospodarczej i usługow ej. Działania konserw atorskie w inny 
zmierzać do zachow ania i w yeksponow ania głów nych elementów  obiektów  zabytkow ych; 

4) skala i forma zabudow y w inna kontynuow ać cechy zabudow y historycznej; 
5) zakaz stosow ania ogrodzeń z prefabrykatów  betonow ych; 
6) zakaz stosow ania napow ietrznych linii elektroenergetycznych i telefonicznych. 
 

16. W granicach strefy układu przestrzennego w si Wyszyna, o której mow a w  ust. 14 pkt  
2, ustala się: 

1) zachow anie, uporządkow anie i rew aloryzację istniejącej zieleni i drzew ostanu  w  sposób 
umożliw iający w łaściw ą ekspozycję obiektów  zabytkow ych; 

2) zapew nienie relacji w idokow ych pomiędzy zespołem kościoła, zespołem zamkow ym i w sią. 
 
 

17. W granicach strefy ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych 
oraz strefy intensywnego występowania stanowisk archeologicznych ustala się: 

1) obow iązek zgłoszenia WKZ zamiaru realizacji inw estycji w ymagających robót ziemnych 
w  celu uzgodnienia zakresu ew entualnego nadzoru archeologicznego lub ratow niczych 
badań archeologicznych; 

2) obow iązek uzyskania pozw olenia Wojew ódzkiego Konserw atora Zabytków  na prow adzenie 
nadzorów , prac, badań i ratow niczych badań archeologicznych; 

3) pow iększenie strefy ochrony archeologicznej po odkryciu now ych stanow isk i w pisaniu ich 
do ew idencji zabytków  archeologicznych. 

 
18. Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków  objęte ochroną na podstaw ie 

przepisów  odrębnych z zakresu ochrony zabytków , oznaczone na rysunku planu symbolem 
i  numerem w pisu do rejestru zabytków , to: 
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1) nr 1 – pałac oraz spichlerz w  Chylinie, części składow e zespołu pałacow ego. Pałac 
z 1912 r., spichlerz z polow y XIX w ieku, murow ane. Wpisane do rejestru zabytków  na mocy 
decyzji z dnia 7 grudnia 1991 r., nr w  Rej. Zab. A464/206; 

2) nr 2 – park krajobrazow y w  Chylinie, część zespołu pałacow ego. Pochodzący z połow y, XIX 
w ieku. Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 23 grudnia 1953 r., nr w  Rej. 
Zab. A20/70; 

3) nr 3 – cmentarz ew angelicko augsburski w  Felicjanow ie, z końca XVIII w ieku, nieczynny. 
Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 7 kw ietnia 1994 r., nr w  Rej. Zab. 
A500/241; 

4) nr 4 – kościół  parafialny P. W. Michała Archanioła w  Russocicach, z początku XVI w ieku, 
murow any rozbudow yw any i przebudow yw any na przełomie XVII/XVIII i pod koniec XIX 
w ieku. Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji  z dnia 23 grudnia 1953 r., nr w  Rej. 
Zab. A42/421; 

5) nr 5 – plebania w  Russocicach z 1836 r., część zespołu kościoła paraf ialnego P. W. 
Michała Archanioła, murow ana. Wpisana do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 11 
w rześnia 1974 r., nr w  Rej. Zab. A227/1601; 

6) nr 6 – zespół cmentarza grzebalnego rzymskokatolickiego w  Russocicach, czynny, 
obejmujący cmentarz z przełomu XVIII i XIX w ieku oraz ogrodzenie murow ane z bramą  
z połow y XIX w ieku. Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 7 kw ietnia 
1994 r., nr w  Rej. Zab A501/242; 

7) nr 7 – cmentarz żydow ski w  Russocicach, nieczynny. Wpisany do rejestru zabytków  na 
mocy decyzji z dnia 31 marca 1994 r., nr w  Rej. Zab. A499/240; 

8) nr 8 – układ urbanistyczny miejscow ości Władysław ów , 1727 r - XIX w iek. Wpisany do 
rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 31 lipca 1989 r., nr w  Rej. Zab. A420/162; 

9) nr 9 - zespół Kościoła Ew angelickiego w e Władysław ow ie z I połow y XIX w ieku. Wpisany 
do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia  10 sierpnia 1984 r., nr w  Rej. Zab. A361/103; 

10) nr 10 - kapliczka z rzeźbą św . Jana Nepomucena w e Władysław ow ie, kamienna z 1751 r. 
Wpisana do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 27 w rześnia 1988 r., nr w  Rej. Zab. B 
82/28; 

11) nr 11 – dom nr 10 w e Władysław ow ie, murow any z I połow y XIX w ieku. Wpisany do rejestru 
zabytków  na mocy decyzji z dnia 3 czerw ca 1988 r., nr w  Rej. Zab. A407/149; 

12) nr 12 – Kościół parafialny P. W. Narodzenia NMP w  Wyszynie, z okresu 1781-1782, 
rozbudow any w  1876 r. drew niany. Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 
21 grudnia 1953 r., nr w  Rej. Zab. A50/433; 

13) nr 13 – dzw onnica, część zespołu  kościoła parafialnego P. W. Narodzenia NMP 
w  Wyszynie, z końca XVIII w ieku, murow ana. Wpisana do rejestru zabytków  na mocy 
decyzji z dnia 22 grudnia 1953 r., nr w  Rej. Zab. A51/434; 

14) nr 14 – plebania, część zespołu  kościoła parafialnego P. W. Narodzenia NMP w  Wyszynie 
z ok. 1888 r., murow ana. Wpisana do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 29 grudnia 
1986 r., nr w  Rej. Zab. A394/136; 

15) nr 15 – kapliczka z f igurą św . Waw rzyńca w  Wyszynie, z XVII w ieku, drew niana. Wpisana 
do rejestru zabytków  na mocy  decyzji z dnia 10 grudnia 1985 r., nr w  Rej. Zab. B 48/9; 

16) nr 16 – pozostałości zespołu zamkow ego, obejmujące murow any fragment skrzydła 
północnego oraz murow ane baszty z 1556 r. Wpisane do rejestru zabytków  na mocy 
decyzji z dnia 21 stycznia 1954 r., nr w  Rej. Zab. A39/412. 

 
19. Dla obiektów  i obszarów  wpisanych do rejestru zabytków ustala się: 

1) obow iązek uzgodnienia w szelkich działań inw estycyjnych, prac badaw czych, 
konserw atorskich, restauratorskich oraz robót budow lanych przy obiektach i obszarach 
z WKZ; 

2) obow iązek dążenia do pełnej rew aloryzacji obiektów  i obszarów  zabytkow ych; 
3) utrzymanie istniejącej substancji zabytkow ej w e w łaściw ym stanie poprzez prow adzenie 

działań ochronnych zabezpieczających przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dew astacją, 
dotyczy to także zabytkow ych w nętrz obiektów  sakralnych i ich w yposażenia; 

4) zakaz dokonyw ania podziałów  geodezyjnych, zmian przeznaczenia oraz jakichkolw iek 
innych zmian bez zezw olenia WKZ; 

5) funkcje naw iązujące do pierw otnego przeznaczenia: mieszkalnictw o, usługi zw iązane 
z kultem religijnym, kulturą, ośw iatą, w ypoczynkiem, gastronomią, turystyką; 
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6) realizacja now ych obiektów  w  otoczeniu obiektów  zabytkow ych nie może pow odow ać 
pomniejszenia w artości kulturow ej i funkcjonalnej obiektu zabytkow ego oraz jego 
ekspozycji; 

7) w  zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej: 
a) zakaz lokalizacji elementów  reklamow ych. Dopuszcza się w yłącznie tablice informacyjne 

o działalności prow adzonej na terenie obiektu o pow ierzchni nie w iększej niż 2,0 m², 
b) formę informacji oraz miejsce jej umieszczenia należy dostosow ać do kompozycji 

elew acji; 
8) obiekty w  bardzo złym stanie technicznym, których stan nie pozw ala na przeprow adzenie 

remontu bądź też koszt remontu znacznie przekraczałby w artość obiektów , 
zakw alif ikow ane na podstaw ie szczegółow ych ekspertyz konstrukcyjno-budow lanych do 
rozbiórki, podlegają ochronie poprzez obow iązek sporządzenia szczegółow ej dokumentacji 
inw entaryzacyjnej konserw atorsko – budow lanej przed dokonaniem rozbiórki; 

9) obiekty realizow ane w  miejscu rozebranego budynku w inny respektow ać proporcje, formę 
dachów , relacje z sąsiednimi budynkami, odpow iadające charakterow i obiektów  
zabytkow ych; 

10) w  przypadku skreślenia obiektu z rejestru zabytków  w ymogi ochronne nie obow iązują. 
 

20. Obejmuje się ochroną ustaleniami planu obiekty i obszary f igurujące w  wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolem i kolejnym numerem porządkow ym: 

1) w  jednostce planistycznej C– Leonia: nr 29 – schron bojow y obserw acyjny, betonow y, rok 
1939;  

2) w  jednostce planistycznej E – Wyszyna: 
a) nr 66– zespół cmentarza grzebalnego: cmentarz oraz ogrodzenie murow ane z bramą, 

połow a XIX w ieku, czynny, 
b) nr 67 –  osada w ielokulturow a : KPL, KŁ, WŚ,PŚ; 

3) w  jednostce planistycznej J – Jabłonna: 
a) nr 4– kapliczka murow ana, I ćw . XX w ieku, 
b) nr 5 –  dom mieszkalny nr 23, drew niany, rok 1905,  
c) nr 6 – w iatrak koźlak, drew niany, XIX w iek; 

4) w  jednostce planistycznej N – Chylin: nr 2 – kapliczka, murow ana, rok 1918; 
5) w  jednostce planistycznej O – Russocice: 

a) nr 33 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
b) nr 34 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
c) nr 35 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
d) nr 36 – schron bojow y , betonow y, rok 1939, 
e) nr 37 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
f) nr 38 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
g) nr 41 – dom nr 126, drew niany, rok 1934, 
h) nr 42 – młyn, murow any, rok 1925; 

6) w  jednostce planistycznej R –Felicjanów : nr 3 – zagroda nr 28, składająca się z domu 
drew nianego oraz stodoły drew nianej z III ćw iartki XIX w ieku; 

7) w  jednostce planistycznej S  –Władysławów : 
a) nr 46 - remiza strażacka, murow ana, rok 1981, 
b) nr 47 – dom nr 1/2, murow any z II połow y XIX w ieku, 
c) nr 48 – dom nr 5/7, murow any z II połow y XIX w ieku, 
d) nr 49 – dom nr 11/13, murow any z I połow y XIX w ieku, 
e) nr 50 – dom nr 2, murow any  z końca XIX w ieku, 
f) nr 51 – dom nr 7/7a, murow any, rok 1920, 
g) nr 52 – dom nr 14, drew niany z II połow y XIX w ieku, 
h) nr 53 – dom nr 16/17, murow any  z połow y XIX w ieku, 
i) nr 54 – dom nr 4, murow any  z II połow y XIX w ieku, 
j) nr 55 – dom nr 6, murow any z II połow y XIX w ieku, 
k) nr 56 – dom nr 7, drew niany z I połow y XIX w ieku, 
l) nr 57 – dom nr 10, murow any, rok 1939, 
m) nr 58 – dom nr 15, murow any z II połow y XIX w ieku, 
n) nr 59 – dom nr 16, murow any z II połow y XIX w ieku, 
o) nr 60 – dom nr 22, murow any z II połow y XIX w ieku, 
p) nr 61 – dom nr 25, murow any z początku XIX w ieku, 
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q) nr 62 – dom nr 26, murow any z II połow y XIX w ieku, 
r) nr 63 – dom nr 31, murow any, rok 1910, 
s) nr 64 – dom nr 38, murow any z początku XIX w ieku, 
t) nr 65 – dom nr 39, murow any z początku XIX w ieku; 

8) w  jednostce planistycznej W –Małoszyna: 
a) nr 16 – dom nr 17, drew niany z początku XX w ieku, 
b) nr 17 – dom nr 27 , drew niany z początku XIX w ieku, 
c) nr 18 – dom nr 48, drew niany z początku XIX w ieku; 

9) w  jednostce planistycznej X –Międzylesie : 
a) nr 19 – dom nr 27, drew niany z początku XX w ieku, 
b) nr 31 – dom nr 55, drew niany z początku XX w ieku, 
c) nr 32 – dom nr 58, drew niany z początku XX w ieku. 
 
21. Dla obiektów  objętych ochroną ustaleniami planu, o których mow a w  ust. 20, ustala się: 

1) obow iązek uzgodnienia w szelkich działań inw estycyjnych, prac badaw czych, 
konserw atorskich, restauratorskich oraz robót budow lanych przy obiektach z WKZ; 

2) dopuszcza się rozbudow ę i przebudow ę obiektów : 
a) przy zachow aniu cech rozplanow ania elew acji obejmujących rozmieszczenie i w ielkość 

otw orów  drzw iow ych i okiennych, układ gzymsów , 
b) z zastosow aniem materiałów  w ykończeniow ych użytych w  istniejącym budynku; 

3) funkcje naw iązujące do pierw otnego przeznaczenia tj.: mieszkalnictw o, usługi zw iązane 
z kultem religijnym, kulturą, ośw iatą, w ypoczynkiem, gastronomią, turystyką; 

4) w  zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej: 
a) zakaz lokalizacji elementów  reklamow ych. Dopuszcza się w yłącznie tablice informacyjne 

o działalności prow adzonej na terenie obiektu, 
b) forma informacji oraz miejsce jej umieszczenia na elew acji należy dostosow ać do 

kompozycji elew acji; 
5) obiekty w  bardzo złym stanie technicznym, zagrażające bezpieczeństw u jego 

użytkow ników , podlegają ochronie poprzez obow iązek sporządzenia szczegółow ej 
dokumentacji inw entaryzacyjnej konserw atorsko – budow lanej przed dokonaniem rozbiórki. 

 
§15. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) parametry i w skaźniki kształtow ania zabudow y oraz zagospodarow ania terenu, gabaryty 
obiektów  dla poszczególnych terenów , zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  ustaleniach 
szczegółow ych; 

2) w skaźniki kształtow ania zabudow y: pow ierzchni zabudow y i udziału pow ierzchni 
biologicznie czynnej odnoszą się do pow ierzchni działki w  granicach terenu; 

3) obow iązujące i nieprzekraczalne linie zabudow y, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 
4) dla terenów , w  granicach których nie w yznaczono na rysunku planu linii zabudow y,  jako 

nieprzekraczalne linie zabudow y należy traktow ać linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarow ania, w yznaczone na rysunku planu; 

5) w arunek sytuow ania zabudow y w  obow iązującej linii zabudow y, jeśli taką w yznaczono, nie 
dotyczy zabudow y tow arzyszącej zabudow ie zgodnej z przeznaczeniem terenu tj. garaży, 
budynków  gospodarczych. Dla tego typu obiektów  linię tą należy traktow ać jako 
nieprzekraczalną linię zabudow y; 

6) przy przebudow ie i rozbudow ie budynków  istniejących: 
a) dopuszcza się zachow anie dotychczasow ej formy architektonicznej w  zakresie geometrii 

dachów , w ysokości zabudow y oraz szerokości elew acji frontow ej niezależnie od ustaleń 
zaw artych w  ustaleniach szczegółow ych, 

b) przyjęte rozw iązania w  zakresie: w ysokości zabudow y, kształtu dachów , stosow anych 
materiałów  w ykończeniow ych i kolorystyki pow inny zapew niać spójność architektoniczną 
całemu budynkow i lub zespołow i budynków  w  granicach działki, 

c) w  przypadku, gdy istniejące na działce zagospodarow anie przekracza określone 
w  ustaleniach szczegółow ych w skaźniki pow ierzchni zabudow y w  stosunku do 
pow ierzchni działki oraz minimalny w skaźnik pow ierzchni biologicznie czynnej, 
dopuszcza się rozbudow ę istniejących budynków  w yłącznie w  celu ich dostosow ania dla 
potrzeb osób niepełnospraw nych, popraw y bezpieczeństw a ich użytkow ania lub 
popraw y w arunków  higieniczno-sanitarnych. Pow ierzchnia now ej zabudow y pow inna 
być ograniczona do niezbędnej dla realizacji w w . celów , 
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d) dopuszcza się rozbudow ę i nadbudow ę budynków  w ykraczających przed w yznaczoną 
linię zabudow y, przy czym rozbudow a nie może w ykraczać przed linię w yznaczoną 
przez elew ację frontow ą budynku; 

7) ograniczenia w ynikające z w ymogów  ochrony dziedzictw a kulturow ego zgodnie z zapisami 
zaw artymi w  §14. 

 
 

§16. 1. W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów ustala się: 

1) ochronę terenów  i obiektów  zabytkow ych, zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  §14; 
2) ochronę terenów  i obiektów  objętych formami ochrony przyrody, zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §13; 
3) prow adzenie eksploatacji i rekultyw ację terenu zgodnie z w arunkami określonymi 

w  koncesji oraz zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu geologii i górnictw a w  granicach 
oznaczonych na rysunku planu: 
a) terenu górniczego „Władysławów I”, ustanow ionego decyzją Ministra Ochrony 

Środow iska i Zasobów  Naturalnych Nr Dge/WL/487-369/99 z dnia 6 sierpnia1999 r., 
b) terenu górniczego „Natalia’, ustanow ionego decyzją Wojew ody Wielkopolskiego nr SR 

Ko-7.74121-33/05 z dnia 21 listopada 2005 r., 
c) obszaru górniczego „Władysławów ”, ustanow ionego decyzją Ministra Ochrony 

Środow iska i Zasobów  Naturalnych Nr 72/94 z dnia 18 maja 1994 r. 
 

2. Wymogów  dla terenów  szczególnego zagrożenia pow odzią oraz terenów  osuw ania się 
mas ziemnych nie ustala się ze w zględu na ich niew ystępow anie w  podobszarze II. 
 
 

§17. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się : 
1) nie w yznacza się obszarów  w ymagających przeprow adzenia scaleń i podziałów  

nieruchomości; 
2) dopuszcza się przeprow adzenie scalenia i podziału nieruchomości przy zachow aniu 

ustaleń planu z zakresu zasad ochrony i kształtow ania ładu przestrzennego zaw artych 
w  §12 pkt 6 oraz z zakresu w arunków  kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu 
i w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych zaw artych w  ustaleniach 
szczegółow ych dla poszczególnych terenów . 

 
§18. 1. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 

ograniczeń w ich użytkowaniu, w  tym zakazu zabudowy ustala się: 
1) w yznacza się strefy bezpieczeństw a od istniejących napow ietrznych linii 

elektroenergetycznych o napięciu: 
a) 220 kV: o szerokości po 25,0 m od osi linii w  obu kierunkach, 
b) 110 kV: o szerokości po 15,0 m od rzutu poziomego skrajnego przew odu linii w  obu 

kierunkach, 
c) 15 kV: o szerokości po 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przew odu linii w  obu 

kierunkach, 
d) 0,4 kV: o szerokości po 3,0 m od rzutu poziomego skrajnego przew odu linii w  obu 

kierunkach; 
2) w yznacza się strefę bezpieczeństw a od projektow anej napow ietrznej linii 

elektroenergetycznej o napięciu 400kV: o szerokości po 30,0 m od osi linii w  obu 
kierunkach; 

3) oznacza się strefę ochrony sanitarnej od czynnych cmentarzy, o zasięgu 50,0 m od ich 
części grzebalnej: 
a) w  jednostce planistycznej E-Wyszynie, 
b) w  jednostce planistycznej O-Russocice; 

4) oznacza się granice terenów  zrekultyw ow anych; 
5) w yznacza się strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I i II. 
 

2. W strefie bezpieczeństw a, o której mow a w  ust. 1 pkt 1 lit a oraz w  pkt. 2 ustala się: 
1) zakaz lokalizacji budynków , budow li w ysokościow ych takich jak w ieże i maszty oraz 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 
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2) dopuszcza się lokalizację zabudow y lub innych obiektów  o charakterze pomocniczym 
w  uzgodnieniu z zarządcą linii; 

3) zakaz nasadzeń roślinności w ysokiej bezpośrednio pod linią oraz w  strefie o szerokości po 
16,5 m od osi linii w  obu kierunkach; 

4) dopuszcza się prow adzenie zalesień terenów  rolnych w  uzgodnieniu z zarządcą linii; 
5) lokalizacja jakichkolw iek obiektów  oraz w szelkie prace budow lane prow adzone w  strefie 

w ymagają uzgodnienia z zarządcą sieci. 
 

3. W strefie bezpieczeństw a, o której mow a w  ust. 1 pkt 1 lit b-d ustala się: 
1) zakaz lokalizacji budynków , budow li w ysokościow ych takich jak w ieże i maszty oraz 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 
2) zakaz nasadzeń roślinności w ysokiej; 
3) lokalizacja jakichkolw iek obiektów  oraz w szelkie prace budow lane prow adzone w  strefie 

w ymagają uzgodnienia z zarządcą sieci, 
 

4. Dla istniejących linii elektroenergetycznych, w  przypadku stw ierdzenia w ystąpienia 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów  pola elektromagnetycznego ustalonych w  przepisach 
odrębnych dotyczących ochrony środow iska dla terenów  przeznaczonych pod zabudow ę 
mieszkaniow ą oraz w  miejscach dostępnych dla ludności, obow iązuje zastosow anie rozw iązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych prow adzących do obniżenia poziomu pól 
elektromagnetycznych co najmniej do poziomów  dopuszczalnych, poprzez: 

1) ekranow anie ścian, okien, drzw i; 
2) ekranow anie źródeł promieniow ania elektromagnetycznego; 
3) podniesienie w ysokości instalow ania źródeł promieniow ania elektromagnetycznego; 
4) zakładanie f iltrów  na istniejące instalacje elektryczne; 
5) w ykorzystanie do budow y ogrodzeń, poręczy i balustrad materiałów  innych niż metalow e: 

drew na, materiałów  z tw orzyw  sztucznych w  celu w yeliminow ania elementów  metalowych, 
których obecność może pow odow ać w zrost natężenia pola. 

 
5. Dla istniejących linii elektroenergetycznych, w  przypadku stw ierdzenia w ystąpienia 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów  hałasu w  środow isku ustalonych w  przepisach odrębnych 
dotyczących ochrony środow iska dla terenów  podlegających ochronie akustycznej obow iązuje 
zastosow anie rozw iązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych prow adzących do 
obniżenia poziomu hałasu co najmniej do poziomów  dopuszczalnych, poprzez: 

1) zastosow anie izolacji linii; 
2) ekranow anie źródeł hałasu; 
3) usunięcie lub przycięcie roślinności zlokalizow anej zbyt blisko przew odów . 

 
6. W przypadku skablow ania linii elektroenergetycznych nie stosuje się ograniczeń 

ustalonych w  ust. 2 i 3. 
 

7. W strefie ochrony sanitarnej od czynnych cmentarzy, obow iązują ograniczenia 
w  możliw ościach zagospodarow ania terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi o cmentarzach 
i grzebaniu zmarłych. 

 
8. W granicach zrekultyw ow anych terenów  poeksploatacyjnych ustala się obow iązek 

przeprow adzenia badań geotechnicznych w arunków  posadow ienia obiektów  budow lanych na 
etapie projektow ania inw estycji. 
 

9. W strefie oddziaływania elektrowni w iatrowych I, o której mow a w  ust. 1 pkt 5: 
1) nie w yznacza się terenów  zabudow y zagrodow ej oraz terenów  innej zabudow y 

podlegających ochronie akustycznej na podstaw ie przepisów  odrębnych o ochronie 
środow iska o dopuszczalnym poziomie hałasu w  środow isku nieprzekraczającym 45dB; 

2) ustala się zakaz lokalizacji budynków  mieszkalnych; 
3) ustala się zakaz nasadzeń zw artych zespołów  roślinności w ysokiej, w  tym zalesień; 
4) realizacja przedsięw zięć, będących źródłem oddziaływ ań akustycznych, zaliczonych 

zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony środow iska do tego 
samego rodzaju obiektów  lub działalności będącej źródłem hałasu jak elektrow nie 
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w iatrow e, musi uw zględniać efekt skumulow anego oddziaływ ania z hałasem zw iązanym 
z lokalizacją elektrow ni w iatrow ych. 

 
10. W strefie oddziaływania elektrowni w iatrowych II, o której mow a w  ust. 1 pkt 5: 

1) nie w yznacza się terenów  zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej oraz terenów  innej 
zabudow y podlegających ochronie akustycznej na podstaw ie przepisów  odrębnych 
o ochronie środow iska o dopuszczalnym poziomie hałasu w  środow isku 
nieprzekraczającym 40dB;  

2) realizacja przedsięw zięć, będących źródłem oddziaływ ań akustycznych, zaliczonych 
zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony środow iska do tego 
samego rodzaju obiektów  lub działalności będącej źródłem hałasu jak elektrow nie 
w iatrow e, musi uw zględniać efekt skumulow anego oddziaływ ania z hałasem zw iązanym 
z lokalizacją elektrow ni w iatrow ych. 

 
11. W otoczeniu autostrady A2 ustala się: 

1) zakaz lokalizacji w ielokondygnacyjnych budynków  z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi w  odległości mniejszej niż 170,0 m od osi autostrady; 

2) zakaz lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków  z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi w  odległości mniejszej niż 140,0 m od osi autostrady; 

3) zakaz lokalizacji budynków  nie przeznaczonych na pobyt ludzi w  odległości mniejszej niż 
70,0 m od osi autostrady; 

4) dopuszcza się odstępstw o od w arunków  określonych w  pkt 1 i 2 pod w arunkiem 
zastosow ania rozw iązań technicznych, zapew niających w  budynkach zachow anie poziomu 
hałasu w  pomieszczeniach poniżej w artości dopuszczalnych określonych w  Polskich 
Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w  budynkach. 

 
12. Pozostałe w arunki zagospodarow ania terenów  oraz ograniczenia w  ich użytkow aniu, 

nie w ymienione w  ust. 1-11, ustala się zgodnie z w ymogami określonymi dla poszczególnych 
terenów , zaw artymi w  ustaleniach szczegółow ych. 

 
§19. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

ustala się: 
1) dla obsługi obszaru objętego planem i w chodzących w  jego skład terenów  w yznacza się 

tereny komunikacji: 
a) tereny dróg zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ, 
b) tereny dróg lokalnych, oznaczone symbolem KDL, 
c) tereny dróg dojazdow ych, oznaczone symbolem KDD, 
d) tereny publicznych ciągów  pieszo - jezdnych, oznaczone symbolem KDX, 
e) tereny publicznych ciągów  pieszych, oznaczone symbolem KX, 
f) tereny dróg w ew nętrznych, oznaczone symbolem KDW; 

2) pow iązanie obszaru objętego planem z układem komunikacji drogow ej, pow iatu, 
w ojew ództw a i kraju poprzez istniejące i projektow ane drogi zbiorcze oraz lokalne. 

 
2. Wskazuje się teren istniejącej autostrady A2, oznaczony symbolem KDA. 
 
3. Ustala się parametry techniczne dróg, w arunki ich dostępności komunikacyjnej oraz 

w arunki obsługi komunikacyjnej terenów  zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  ustaleniach 
szczegółow ych. 

 
4. Ustala się obow iązek zapew nienia w  granicach terenu, do którego inw estor posiada tytuł 

praw ny, odpow iedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów , w ynikającej z programu 
funkcjonalnego obiektu, w  ilości nie mniejszej niż: 

1) dla budynków  mieszkalnych jednorodzinnych – 1 stanow isko postojow e lub garaż na 1 lokal 
mieszkalny; 

2) dla budynków  mieszkalnych w ielorodzinnych – 1,2 stanow iska postojow ego lub garażu na  
1 lokal mieszkalny; 

3) dla budynków  rekreacji indyw idualnej – 1 stanow isko postojow e lub garaż na 1 budynek; 
4) dla klientów : 
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a) usług handlow ych, biurow ych i administracyjnych - 1 stanow isko postojow e na 40 m2 
ogólnodostępnej pow ierzchni użytkow ej, lecz nie mniej niż 2 stanow iska postojow e na 
obiekt lub lokal, 

b) usług gastronomicznych - 1 stanow isko postojow e na 8 miejsc konsumpcyjnych, lecz nie 
mniej niż 2 stanow iska postojow e na obiekt lub lokal, 

c) usług hotelow ych i agroturystycznych - 1 stanow isko postojow e na 1 pokój, 
d) usług ośw iaty – 1 stanow isko postojow e na 1 salę dydaktyczną, 
e) obiektów  sakralnych, kościołów  – 1 stanow isko postojow e na 20 korzystających, 
f) obiektów  sportow ych – 1 stanow isko postojow e na 5 korzystających; 

5) dla pracow ników : minimum 1 stanow isko postojow e na 3 zatrudnionych na zmianie, 
niezależnie od miejsc postojow ych przew idzianych dla klientów ; 

6) dla terenów  infrastruktury technicznej – zbiorow ego zaopatrzenia w  w odę – 2 stanow iska 
postojow e na teren; 

7) dla terenów  infrastruktury technicznej – kanalizacji zbiorow ej w  zakresie odprow adzania 
i oczyszczania ścieków  – 2 stanow iska postojow e na teren; 

8) dla terenów  infrastruktury technicznej - elektrow ni w iatrow ych – 2 stanow iska postojowe na 
teren; 

9) dla terenów  cmentarzy – 1 stanow isko postojow e na każde 500,0 m2 terenu; 
10) dla obiektów  gospodarki leśnej -1 stanow isko postojow e na każde 200,0 m2 pow ierzchni 

użytkow ej obiektu. 
 

§20. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej plan ustala: 

1) zaopatrzenie w szystkich terenów  przeznaczonych w  planie na cele zabudow y w  media 
infrastruktury technicznej poprzez istniejące i rozbudow yw ane zbiorow e systemy 
uzbrojenia: 
a) sieć w odociągow ą, 
b) sieć kanalizacji sanitarnej, 
c) sieć kanalizacji deszczow ej, w  ograniczonym zakresie, 
d) sieć gazow ą - perspektyw icznie, 
e) sieci elektroenergetyczne w ysokiego, średniego i niskiego napięcia, 
f) sieci teletechniczne 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych systemów  uzbrojenia; 

2) dopuszcza się zachow anie z możliw ością rozbudow y i przebudow y istniejącego układu 
sieci i urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów ; 

3) lokalizację urządzeń liniow ych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów  z w yjątkiem 
przyłączy do budynków , w  liniach rozgraniczających dróg, przy zachow aniu w zajemnych 
normatyw nych odległości, stosow nie do przepisów  odrębnych; 

4) ze w zględu na szerokości istniejących dróg w  liniach rozgraniczających i obow iązujące 
odległości normatyw ne pomiędzy sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza się 
zachow anie istniejących sieci zlokalizow anych pod jezdnią oraz realizację sieci kanalizacji 
sanitarnej pod jezdnią, pod w arunkiem uzyskania zezw olenia zarządcy drogi i uzyskania 
odstępstw a od w arunków  technicznych; 

5) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej: 
a) w  granicach terenów  rolniczych (R) oraz użytków  zielonych, łąk i pastw isk (RZ) pod 

w arunkiem jej realizacji w  sposób nie pow odujący w yłączenia gruntu z produkcji 
rolniczej, 

b) w  granicach terenów  przeznaczonych pod zabudow ę w  pasie pomiędzy linią 
rozgraniczającą drogi i linią zabudow y, w  przypadku braku możliw ości lokalizacji 
w  liniach rozgraniczających dróg, 

c) kanalizacji sanitarnej i deszczow ej w  miejscu uzasadnionym w arunkami technicznymi 
oraz terenow ymi budow y sieci w  sposób nie pow odujący istotnego ograniczenia 
w  możliw ościach zagospodarow ania działek 

pod w arunkiem uzyskania praw a do dysponow ania nieruchomością na ten cel; 
6) w  zakresie zaopatrzenia w  wodę  ustala się: 

a) rozbudow ę istniejącej sieci w odociągow ej, 
b) zaopatrzenie w  w odę na cele bytow e, gospodarcze i przeciw pożarow e z sieci 

w odociągow ej, 
c) dopuszcza się zaopatrzenie w  w odę z indyw idualnych ujęć w ody: 
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 dla potrzeb technologicznych, 
 jako rozw iązanie tymczasow e w  przypadku braku dostępu do sieci w odociągow ej. Po 

zrealizow aniu sieci obiekty w inny być do niej podłączone, a indyw idualne ujęcia w ody 
zlikw idow ane, 

d) na sieci należy zlokalizow ać hydranty przeciw pożarow e, nadziemne (po jednym 
w  każdym obrębie objętym planem) o parametrach określonych w  przepisach 
odrębnych, 

e) hydranty pow inny być usytuow ane w  miejscach dostępnych z głów nych dróg, 
f) parametry sieci pow inny zapew niać możliw ość jej w ykorzystania dla celów  

przeciw pożarow ych; 
7) w  zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się: 

a) rozbudow ę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w  systemie graw itacyjnym 
i graw itacyjno-ciśnieniow ym, 

b) odprow adzanie ścieków  komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i ich 
oczyszczanie w  oczyszczalni ścieków . Po oczyszczeniu odprow adzanie w ód do w ód 
pow ierzchniow ych i do ziemi, 

c) dla działek nie objętych zasięgiem sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 
odprow adzanie ścieków  do przydomow ych oczyszczalni ścieków  przy korzystnych 
w arunkach gruntow o-w odnych lub do szczelnych zbiorników  bezodpływ ow ych na 
nieczystości ciekłe, 

d) nie później niż 2 lata po w ybudow aniu sieci kanalizacji sanitarnej obow iązuje 
podłączenie do niej obiektów  znajdujących się w  jej zasięgu oraz  likw idacja obiektów  
zw iązanych z w prow adzonymi rozw iązaniami tymczasow ymi. Obow iązek nie dotyczy 
obiektów  w yposażonych w  przydomow e oczyszczalnie ścieków , 

e) zakaz odprow adzania nieoczyszczonych ścieków  komunalnych i w ód opadow ych do 
w ód pow ierzchniow ych i do ziemi; 

8) w  zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 
a) rozbudow ę istniejącej i budow ę sieci kanalizacji deszczow ej w  obszarach zw artej 

zabudow y, 
b) odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z terenów  dróg do gminnej sieci 

kanalizacji deszczow ej lub row ów  przydrożnych, 
c) odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych do sieci kanalizacji deszczow ej dla 

działek posiadających możliw ość przyłączenia do sieci. Dla pozostałych działek  
obow iązuje odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych do ziemi na teren 
nieutw ardzony działki, do dołów  chłonnych lub do zbiorników  retencyjnych, 

d) dla terenów  obiektów  produkcyjnych, składów , magazynów  i usług (PU) ustala się 
obow iązek retencjonow ania w ód, dla zahamow ania dynamicznego spływ u w ód 
z naw ierzchni szczelnych, 

e) obow iązują w arunki w prow adzania w ód opadow ych i roztopow ych do w ód lub do ziemi 
zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących w arunków  w prow adzania 
ścieków  do w ód lub do ziemi, 

f) w  obszarach zw artej zabudow y do czasu w ybudow ania sieci kanalizacji deszczow ej 
oraz na pozostałych terenach w ody opadow e należy zagospodarow ać w  granicach 
w łasnej działki w  sposób niezakłócający stosunków  w odnych na działkach sąsiednich; 

9) w  zakresie zaopatrzenia w  energię elektryczną ustala się: 
a) rozbudow ę, przebudow ę sieci w ysokiego, średniego i niskiego napięcia w  postaci: stacji 

transformatorow ych, linii w ysokiego, średniego i niskiego napięcia z możliw ością zmiany 
przebiegu istniejących linii w  postaci stacji transformatorow ych, linii 
elektroenergetycznych i ośw ietlenia ulic, 

b) now oprojektow aną sieć elektroenergetyczną należy realizow ać w  w ykonaniu kablow ym. 
Budow ę infrastruktury technicznej w  w ykonaniu napow ietrznym dopuszcza się wyłącznie 
na terenach rolniczych oraz w  uzasadnionych przypadkach na pozostałych terenach 
poza strefami ochrony konserw atorskiej, o których mow a w  §14 ust. 3 pkt 1-3, 

c) zasilanie odbiorców  w  energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej w ysokiego, 
średniego i niskiego napięcia, 

d) w  sytuacji zaistnienia zw iększonego zapotrzebow ania na energię elektryczną i braku 
możliw ości zapew nienia zasilania z istniejącej sieci dopuszcza się budow ę sieci 
zasilających średniego oraz niskiego napięcia odpow iednio do zbilansow anych potrzeb 
i zgodnie z w arunkami określonymi przez przedsiębiorstw o energetyczne, 
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e) lokalizację stacji transformatorow ych w  zależności od potrzeb, w  miejscach 
w ynikających z bilansu energetycznego z uw zględnieniem w ymogów  przepisów  
odrębnych, w  tym w  szczególności przepisów  z zakresu ochrony środow iska, 

f) urządzenia elektroenergetyczne należy w komponow ać w  projektow ane 
zagospodarow anie terenu zachow ując bezpieczne odległości zgodnie z obow iązującymi 
normami i przepisami, 

g) lokalizację ośw ietlenia ulicznego w  liniach rozgraniczających ulic, 
h) dopuszcza się przebudow ę istniejącej infrastruktury energetycznej kolidującej 

z projektow anym zagospodarow aniem i uzbrojeniem terenu w  porozumieniu i na 
w arunkach określonych przez w łaściciela sieci energetycznej, 

i) w  przypadku realizacji urządzeń elektroenergetycznych, w  tym stacji transformatorowych 
w  terenach o innym przeznaczeniu podstaw ow ym niż obiekty infrastruktury technicznej 
dopuszcza się lokalizację poza w yznaczonymi liniami zabudow y; 

10) w  zakresie energetyki odnawialnej ustala się: 
a) w yznacza się tereny infrastruktury technicznej - elektrow ni w iatrow ych, oznaczone 

symbolem I-EW z możliw ością lokalizacji elektrow ni w iatrow ych i infrastruktury 
technicznej elektrow ni w iatrow ych w raz ze zw iązanymi z ich lokalizacją strefami 
oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I i II,  

b) dopuszcza się przebudow ę i rozbudow ę istniejącego układu sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych średniego i w ysokiego napięcia dla umożliw ienia funkcjonow ania 
elektrow ni, w łączenia jej do systemu elektroenergetycznego, 

c) obow iązek spełnienia w arunków  w  zakresie ochrony środow iska, o których mowa w § 13 
pkt 18; 

11) w  zakresie zaopatrzenia w  ciepło ustala się: 
a) zaopatrzenie w  ciepło dla celów  grzew czych i ciepłej w ody użytkow ej z indyw idualnych 

źródeł ciepła z obow iązkiem stosow ania technologii i paliw  ekologicznych, tj. biopaliw , 
biomasy, gazu, w ęgla o niskiej zaw artości siarki, oleju opałow ego. Należy przew idzieć 
pokrycie części zapotrzebow ania na ciepło z w ykorzystaniem odnaw ialnych źródeł 
energii, 

b) dopuszcza się realizację lokalnych sieci cieplnych; 
12) w  zakresie zaopatrzenia w  gaz zakłada się w  okresie perspektyw icznym doprow adzenie 

do terenu objętego ustaleniami planu sieci gazow ej, rozbudow ę sieci rozdzielczej 
i zaopatrzenie z niej odbiorców  na terenie Gminy. Lokalizacja obiektów  i urządzeń oraz 
układ sieci w inien w ynikać z koncepcji gazyfikacji; 

13) w  zakresie zaopatrzenia w  łącza telekomunikacyjne  ustala się: 
a) rozbudow ę istniejących sieci teletechnicznych w  systemie kablow ym, 
b) budow a sieci napow ietrznych dopuszczalna jest w yłącznie na terenach rolnych, 
c) zaopatrzenie now ych abonentów  w  łącza teletechniczne z sieci niezależnych 

operatorów , 
d) rozw ój bezprzew odow ej sieci telekomunikacyjnej. Lokalizacja infrastruktury 

telekomunikacyjnej innej niż infrastruktura o nieznacznym oddziaływ aniu, w  rozumieniu 
przepisów  odrębnych, możliw a jest poza terenami przeznaczonymi na cele zabudow y 
mieszkaniow ej, 

e) rozw ój sieci bezprzew odow ego dostępu do Internetu (hotspot), 
f) na terenach zabudow y mieszkaniow ej: zagrodow ej (RM), mieszkaniow ej jednorodzinnej 

(MN), mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług (MNU), mieszkaniow ej w ielorodzinnej 
i usług (MWU) oraz usługow ej i mieszkaniow ej w ielorodzinnej (UMW) dopuszcza się 
lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej w yłącznie o nieznacznym oddziaływ aniu 
w  rozumieniu przepisów  odrębnych w  formie „zamaskow anej”, w komponow anej 
w  istniejące zagospodarow anie; 

14) w  zakresie elektroenergetycznych sieci przesyłowych ustala się: 
a) w yznacza się strefę bezpieczeństw a od projektow anej linii elektroenergetycznej 400kV, 

oznaczoną na rysunku planu,  stanow iącą rezerw ę terenu dla realizacji linii, 
b) dopuszcza się przebudow ę linii 220 kV do napięcia 400 kV, po dokonaniu przebudow y 

obow iązuje strefa bezpieczeństw a określona dla linii 400kV, 
c) budow a i przebudow a linii musi być realizow ana w  sposób nie pow odujący w ycinki lasu 

w  granicach stref ochronnych; 
15) w  zakresie gospodarki odpadami ustala się: 
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a) obow iązek urządzenia na terenie działki miejsca do segregacji i gromadzenia odpadów  
w  pojemnikach do tego przystosow anych, 

b) w yw óz i zagospodarow anie zgodnie z w ymaganiami określonymi w  uchw ale rady gminy 
dotyczącej utrzymania czystości i porządku w  gminie; 

c) gospodarow anie odpadami innymi niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

§21. W zakresie eksploatacji złóż kopalin ustala się: 
1) Wyznacza się tereny: 

a) tereny eksploatacji pow ierzchniow ej przew idziane do rekultyw acji, oznaczone symbolem 
PGEr; 

b) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług na terenach poeksploatacyjnych, 
oznaczone symbolem MNUr; 

c) tereny obiektów  produkcyjnych, składów , magazynów  i usług na terenach 
poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem PUr; 

d) tereny rolnicze na terenach poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem Rr; 
e) tereny przeznaczone do zalesienia na terenach poeksploatacyjnych, oznaczone 

symbolem RZLr. 
Warunki zagospodarow ania w  granicach terenów  zgodnie z ustaleniami szczegółow ymi dla 
tych terenów  oraz w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących geologii i górnictw a; 

2) dopuszcza się prow adzenie prac rozpoznaw czych i dokumentacyjnych złoża oraz 
prow adzenie eksploatacji na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem R, terenach 
użytków  zielonych, łąk i pastw isk, oznaczonych symbolem RZ oraz terenach rolniczych 
w skazanych do zalesienia, w  granicach gruntów  nie w ymagających uzyskania zgody na 
zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze; 

3) w szelkie prace należy prow adzić zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących 
geologii i górnictw a. 

 
§22. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów  ustala się: 
1) zachow anie rolniczego użytkow ania gruntów , będących gruntami rolnymi w  rozumieniu 

przepisów  odrębnych dotyczących ochrony gruntów  rolnych i leśnych, do czasu ich 
zagospodarow ania zgodnie z przeznaczeniem w skazanym w  planie; 

2) dopuszcza się w ykorzystanie terenów  i obiektów  w  sposób dotychczasow y, w  zakresie 
zachow ania funkcji i formy zabudow y, do czasu ich zagospodarow ania zgodnie 
z ustaleniami planu; 

3) dopuszcza się możliw ość zachow ania istniejącej zabudow y zlokalizow anej poza 
w yznaczonymi liniami zabudow y z możliw ością dokonyw ania przebudow y i remontów ; 

4) dopuszcza się możliw ość rozbudow y istniejących obiektów  zlokalizow anych częściow o 
poza w yznaczonymi liniami zabudow y, przy czym rozbudow a w inna respektow ać 
w yznaczone linie zabudow y; 

5) dopuszcza się lokalizację obiektów  tymczasow ych o funkcji zgodnej z przeznaczeniem 
podstaw ow ym i dopuszczalnym terenu, chyba, że w  ustaleniach szczegółow ych ustalono 
inaczej. 

 
§23. W zakresie wymogów zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa 

ustala się: 
1) obow iązek zgłoszenia, przed w ydaniem pozw olenia na budow ę, do w łaściw ych jednostek 

organizacyjnych w ojska (Szefostw a Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP), obiektów  
o w ysokości 50,0 m i w iększej, w  celu ustalenia sposobu oznakow ania przeszkodow ego 
tych obiektów ; 

2) budow ę sieci w odociągow ej zgodnie z w arunkami określonymi w  §20; 
3) obow iązek zapew nienia dojazdu do brzegów  rzeki i zbiorników  w odnych w  sytuacji 

zagrożenia pow odziow ego z zakazem realizacji ogrodzeń w  sposób ograniczający dostęp 
do w ód; 

4) rozbudow ę układu komunikacyjnego zgodnie z w arunkami określonymi w  §19 oraz 
ustaleniach szczegółow ych dla poszczególnych terenów  z uw zględnieniem w ymogów  
ochrony przeciw pożarow ej. 
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§24. 1. Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącą 
podstaw ę do określenia jednorazow ej opłaty, o której mow a w  art. 36 ust. 4 ustaw y w  w ysokości 
15% dla terenów : 

1) zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami: 
a) w  jednostce planistycznej E – Wyszyna: E 4-5MN, 
b) w  jednostce planistycznej I – Przyborów : I 1-2MN, I 4MN, I 6-12MN, 
c) w  jednostce planistycznej J – Jabłonna: J 2MN, J 9MN, 
d) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 5-8MN, 
e) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 1-15MN, 20MN, O 24-26MN, 
f) w  jednostce planistycznej R - Felicjanów : R 4MN, R 9-10MN, R 13MN, R 16MN, 

R 18MN, 
g) w  jednostce planistycznej S – Władysław ów : S 23MN, S 26-27MN, 
h) w  jednostce planistycznej T – Mariantów : T 1-3MN, T 5-6MN, 

2) zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług, oznaczone symbolami: 
a) w  jednostce planistycznej C – Leonia: C 4MNU, C 16-17MNU, C 20-22MNU, 
b) w  jednostce planistycznej E – Wyszyna: E 3MNU, E 5MNU, E 7-9 MNU, E 16MNU, 
c) w  jednostce planistycznej I – Przyborów : I 1MNU, 
d) w  jednostce planistycznej J – Jabłonna: J 1-3MNU, 
e) w  jednostce planistycznej M – Skarbki: M 1-2MNU, M 4-12MNU, 
f) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 4MNU, N 13MNU, N 16-20MNU, 
g) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 3MNU, O 7-8MNU, O 15-17MNU, O 19–

20MNU, O 31-32MNU, 
h) w  jednostce planistycznej T – Mariantów : T 2MNU, T 6-10MNU, T 13MNU, T 15–

17MNU, T 19MNU, T 21-34MNU, T 36-37MNU, 
i) w  jednostce planistycznej X – Międzylesie: X 10-11MNU, X 15-16MNU, X 18MNU, 

X 20MNU, X 22MNU, X 26-27MNU, X 29MNU, 
j) w  jednostce planistycznej W – Małoszyna: W 32MNU; 

3) zabudow y usługow ej, oznaczonych symbolami: w  jednostce planistycznej X – Międzylesie: 
X 1U; 

4) zabudow y usługow ej i obsługi produkcji w  gospodarstw ach rolnych, oznaczonych 
symbolami: w  jednostce planistycznej T - Mariantów : T 1U/RU; 

5) zabudow y produkcyjnej, składów , magazynów  i usług, oznaczonych symbolami: 
a) w  jednostce planistycznej C – Leonia: C 1-5PU, 
b) w  jednostce planistycznej M – Skarbki: M 1PU, 
c) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 1PU, 
d) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 2-3PU, O 5-9PU, 
e) w  jednostce planistycznej T – Mariantów : T 3PU, 
f) w  jednostce planistycznej X – Międzylesie: X 1PU,  X 4PU, 
g) w  jednostce planistycznej W – Małoszyna: W 1PU; 

6) sportu, turystyki i rekreacji, oznaczonych symbolem UST: 
a) w  jednostce planistycznej E – Wyszyna: E 1UST, 
b) w  jednostce planistycznej J – Jabłonna: J 1-4UST, 
c) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 1UST, 
d) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 1-2UST, O 3UST; 

7) sportu, turystyki, rekreacji, zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i rekreacji 
indyw idualnej, oznaczonych symbolem UST/ML: w  jednostce planistycznej O – Russocice: 
2-3UST/ML; 

8) sportu ekstensyw ne, oznaczonych symbolem USE: w  jednostce planistycznej N – Chylin: 
N 1USE, 

9) infrastruktury technicznej – elektrow ni w iatrow ych: 
a) w  jednostce planistycznej C –Leonia: C 1-2 I-EW, 
b) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 1-7 I-EW, 
c) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 1-2I-EW, 
d) w  jednostce planistycznej M – Skarbki: M 1 I-EW. 
 
2. Dla terenów  niew ymienionych w  ust. 1 nie przew iduje się w zrostów  w artości 

nieruchomości zw iązanych z uchw aleniem planu, mogących stanow ić podstaw ę do pobrania 
opłaty, o której mow a w  art. 36 ust. 4 ustaw y. 
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Rozdział 3 
 

Ustalenia szczegółowe  
 

§25. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem MN plan ustala przeznaczenie - zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty tow arzyszące zabudow ie mieszkaniow ej: 

a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 
codziennej, 

b) obiekty infrastruktury technicznej, pod w arunkiem uw zględnienia w ymogów  przepisów  
odrębnych oraz ograniczeń zaw artych w  §20 pkt 13 lit. f , 

c) budynki gospodarcze, 
d) garaże; 

2) parkingi; 
3) funkcje handlow o – usługow e i inną działalność gospodarczą o uciążliw ościach nie 

przekraczających granic terenu, do którego inw estor posiada tytuł praw ny, określonych 
w  przepisach o ochronie środow iska, w  w ydzielonych w  budynkach mieszkalnych lokalach 
użytkow ych, o pow ierzchni użytkow ej: 
a) nieprzekraczającej 30 % pow ierzchni użytkow ej budynku, 
b) nieprzekraczającej 100,0 m2. 

 
3. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem 

uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 
 

4. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: 
a) dla terenów : I 7MN – 11MN, O 1MN - 11MN, O 16MN, O 20MN, R 5MN, R 7MN – 

19MN, T 1MN – 6MN: nie w iększą niż 20% pow ierzchni działki w  granicach terenu, 
b) dla pozostałych terenów : nie w iększą niż 30% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 

2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: 
a) dla terenów : I 7MN – 11MN, O 1MN - 11MN, O 16MN, O 20MN, R 5MN, R 7MN – 

19MN, T 1MN –6MN: nie mniejszą niż 50% pow ierzchni działki w  granicach terenu, 
b) dla pozostałych terenów : nie mniejszą niż 30% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 

3) dachy: 
a) dla terenów  zlokalizow anych w  granicach strefy ochrony krajobrazu: O 17MN – 19MN, 

O 21MN, S 4MN – 5MN: dw uspadow e, o kącie nachylenia połaci: 30° do 40° 
b) dla pozostałych terenów : dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie 

nachylenia połaci: 15° do 40°; 
4) w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy z granicą frontow ą działki kąt: 

a) mniejszy niż lub rów ny 60°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, 

b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły 
do granicy z działką sąsiednią lub do granicy frontow ej działki, 

c) w iększy niż lub rów ny 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy frontow ej działki 

5) dla budynków  mieszkalnych: 
a) charakter zabudow y: 

 dla terenów : I 7MN – 11MN, O 1MN - 11MN, O 16MN, O 20MN, R 5MN, R 7MN – 
19MN, T 1MN – 6MN: budynki w olnostojące, 

 dla pozostałych terenów : budynki w olnostojące lub bliźniacze, 
b) w ysokość: nie w iększa niż 10,0 m, 
c) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 16,0 m; 

6) dla budynków  gospodarczych i garażow ych: 
a) w ysokość: 
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 dla budynków  zlokalizow anych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią: nie 
w iększą niż 5,0 m, 

 dla pozostałych budynków : nie w iększą niż 7,0 m, 
b) w arunki lokalizacji: w olnostojące lub zintegrow ane z budynkiem mieszkalnym. 

Dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy działki z działka sąsiednią. 
 

5. Dopuszcza się: 
1) poszerzenie określonej w  ust. 4 pkt 5 lit. c maksymalnej szerokości elew acji frontow ej 

budynku mieszkalnego: 
a) o 6,0 m w  przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażow ych 

zintegrow anych z bryłą budynku mieszkalnego, 
b) o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 

16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, 
posiadające w łasne przekrycie; 

2) zastosow anie innej formy i spadku dachu niż określona w  ust. 4 pkt 3 w  przypadku 
kontynuacji cech zabudow y na działce sąsiedniej graniczącej z terenem planow anej 
inw estycji; 

3) zastosow anie dachów  płaskich dla budynków  gospodarczych i garażow ych sytuow anych 
przy granicy z działką sąsiednią. 

 
6. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 

7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce, o pow ierzchni nieprzekraczającej 2,0 m². 
 

9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 600,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 20,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: rów nolegle lub prostopadle do istniejących granic 

działek sąsiednich; 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 

a) stanow iących dojazd do nie w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 6,0 m, 
b) stanow iących dojazd do w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) obsługę terenów  z przyległych ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdow ych, z zastrzeżeniem, iż 
jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią obsługę działek i terenów  z terenów  
dróg klasy niższej; 

2) dla każdej z istniejących i projektow anych działek dopuszcza się urządzenie w yłącznie 
jednego zjazdu z drogi publicznej. 

 
11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20.  

 
13. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 

pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki. Dopuszcza się odprow adzanie do sieci 
kanalizacji deszczow ej części w ód opadow ych i roztopow ych, której brak jest możliw ości 
retencjonow ania w  granicach działki. 
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§26. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem RM, plan ustala przeznaczenie - zabudowę 

zagrodową. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
2) obiekty infrastruktury technicznej, pod w arunkiem uw zględnienia w ymogów  przepisów  

odrębnych oraz ograniczeń zaw artych w  § 20 pkt. 13 lit. f . 
 
3. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem 

uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 
 

4. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
 zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 40% pow ierzchni działki w  granicach terenu, 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszą niż 30% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu, 
3) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci: 15° do 

45°; 
4) w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy z granicą frontow ą działki kąt: 

a) mniejszy niż lub rów ny 60°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, 

b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły 
do granicy z działką sąsiednią lub do granicy frontow ej działki, 

c) w iększy niż lub rów ny 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy frontow ej działki; 

5) dla budynków  mieszkalnych: 
a) charakter zabudow y: budynki w olnostojące, 
b) w ysokość: nie w iększa niż 10,0 m, 
c) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększa niż 16,0 m; 

6) dla budynków  gospodarczych i garażow ych: 
a) w ysokość: 

 dla budynków  zlokalizow anych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią: nie 
w iększa niż 7,0 m, 

 dla pozostałych budynków : nie w iększa niż 12,0 m, 
b) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększa niż 80 % szerokości frontow ej działki, 
c) w arunki lokalizacji: w olnostojące, realizow ane jako zespół budynków  lub zintegrow ane 

z budynkiem mieszkalnym. Dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy działki 
z działką sąsiednią. 

 
5. Dopuszcza się: 

1) poszerzenie określonej w  ust. 4 pkt 5 lit. c maksymalnej szerokości elew acji frontow ej 
budynku mieszkalnego: 
a) o 6,0 m w  przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażow ych 

zintegrow anych z bryłą budynku mieszkalnego, 
b) o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 

16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, 
posiadające w łasne przekrycie; 

2) zastosow anie innej formy i spadku dachu niż określona w  ust. 4 pkt 3 w  przypadku 
kontynuacji cech zabudow y na działce sąsiedniej graniczącej z terenem planow anej 
inw estycji; 

3) zastosow anie dachów  płaskich dla budynków  gospodarczych i garażow ych sytuow anych 
przy granicy z działką sąsiednią. 

 
6. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się 

1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
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2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 
nie dotyczą dachów  płaskich. 

 
7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce o pow ierzchni nieprzekraczającej 2,0 m². 
 

9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 1 500,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 22,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: rów nolegle do istniejących granic działek sąsiednich; 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 

a) stanow iących dojazd do nie w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 6,0 m, 
b) stanow iących dojazd do w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z dróg przyległych 

bezpośrednio lub poprzez drogi stanow iące dojazd do gruntów  rolnych, z zastrzeżeniem, iż jeśli 
jest to możliw e, działkom przyległym do dróg zbiorczych należy zapew nić obsługę z terenów  dróg 
klasy niższej. 

 
11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 

13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki.  
 

 
§27. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem RU plan ustala przeznaczenie  - tereny 

obsługi produkcji w  gospodarstwach rolnych.  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty infrastruktury technicznej; 
2) budynki gospodarcze; 
3) garaże; 
4) parkingi; 
5) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące obiektom produkcyjnym, realizow ane 

w  samodzielnych budynkach mieszkalnych lub pomieszczeniach mieszkalnych 
w  budynkach produkcyjnych, przy czym pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń zw iązanych 
funkcją mieszkalną nie może przekraczać 30% ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y 
na działce. 

 
3. Dla zabudow y ustala się ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu: 
1) pow ierzchnię zabudow y: nieprzekraczającą 50% pow ierzchni działki; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszą niż 30% pow ierzchni działki; 
3) dla budynków  mieszkalnych: 

a) w ysokość: nie w iększą niż 10,0 m, 
b) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 16,0 m. Dopuszcza się poszerzenie 

o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 
16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, 
posiadające w łasne przekrycie, 

c) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 
15°do 45°, 
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d)  kierunek głów nej kalenicy - prostopadły lub rów noległy do granicy z działką sąsiednią; 
4) dla budynków  służących bezpośrednio do produkcji rolniczej: 

a) w ysokość nie w iększą niż 10,0 m, 
b) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci do 

45°. 
 

4. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

5. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce. 
 

6. W zakresie w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych ustala się dokonyw anie 
podziałów  stosow nie do potrzeb, z zachow aniem w ymogów  przepisów  odrębnych dotyczących 
gospodarki nieruchomościami. 
 

7. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z dróg przyległych 
bezpośrednio lub poprzez drogi stanow iące dojazd do gruntów  rolnych. 

 
8. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
9. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
10. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki.  
 
 

§28. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem MNU plan ustala przeznaczenie - 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi.  
 

2. Zabudow a mieszkaniow a i usługi mogą być realizow ane jako funkcje w yłączne lub 
w spółistniejące na działce z w yłączeniem obszarów  w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni 
w iatrow ych II, gdzie funkcja mieszkaniow a może być realizow ana w yłącznie jako w spółistniejąca 
z usługow ą. 
 

3. Funkcje usługow e mogą być realizow ane: 
1) jako zintegrow ane z funkcją mieszkaniow ą w  jednym budynku; 
2) w  odrębnym budynku usługow ym. 

 
4. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na obiekty tow arzyszące zabudow ie 

mieszkaniow ej lub usługom: 
1) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej, 
2) obiekty infrastruktury technicznej, pod w arunkiem uw zględnienia w ymogów  przepisów  

odrębnych oraz ograniczeń zaw artych w  § 20 pkt. 13 lit. f ; 
3) budynki gospodarcze; 
4) garaże. 

 
5. Dopuszcza się rozbudow ę oraz lokalizację now ych obiektów  zw iązanych 

z prow adzeniem działalności rolniczej na działkach w  granicach istniejących gospodarstw  rolnych. 
 

6. Ustala się zakaz lokalizacji i rozbudow y obiektów  i usług, których funkcjonow anie może 
być źródłem uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów 
odrębnych, w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, 
zw łaszcza w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 
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7. Przy lokalizacji now ych oraz rozbudow ie istniejących obiektów  zw iązanych 
z prow adzoną działalnością ustala się obow iązek ograniczenia akustycznych uciążliw ości poprzez:  

1) stosow anie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu; 
2) odpow iednie usytuow anie na działce urządzeń uciążliw ych akustycznie i zastosow anie 

odpow iednich rozw iązań technicznych na etapie projektow ania obiektów ; 
3) stosow anie elementów  amortyzujących drgania; 
4) zastosow anie przegród izolujących. 

 
8. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu:  
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 30% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszą niż 30% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci: 15° do 

45°; 
4) w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy z granicą frontow ą działki kąt: 

a) mniejszy niż lub rów ny 60°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, 

b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły 
do granicy z działką sąsiednią lub do granicy frontow ej działki, 

c) w iększy niż lub rów ny 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy frontow ej działki; 

5) dla budynków  mieszkalnych: 
a) charakter zabudow y: budynki w olnostojące lub bliźniacze, 
b) w ysokość: nie w iększą niż 10,0 m, 
c) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 16,0 m; 

6) dla budynków  usługow ych i mieszkalno-usługow ych: 
a) charakter zabudow y: budynki w olnostojące lub bliźniacze, 
b) w ysokość: nie w iększą niż 10,0 m, 
c) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 50,0 m, przy czym szerokość odcinka 

jednorodnej bryły budynku nie może być w iększa niż 16,0 m; 
7) dla budynków  gospodarczych i garażow ych: 

a) w ysokość: 
 dla budynków  zlokalizow anych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią: nie 

w iększą niż 7,0 m, 
 dla pozostałych budynków : nie w iększą niż 10,0 m, 

b) w arunki lokalizacji: w olnostojące lub zintegrow ane z budynkiem mieszkalnym, 
mieszkalno-usługow ym lub usługow ym. Dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy 
granicy działki z działka sąsiednią.. 

 
9. Dopuszcza się:  

1) poszerzenie określonej w  ust. 8 pkt 5 lit. c maksymalnej szerokości elew acji frontow ej 
budynku mieszkalnego: 
a) o 6,0 m w  przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażow ych 

zintegrow anych z bryłą budynku mieszkalnego, 
b) o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 

16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, 
posiadające w łasne przekrycie; 

2) zastosow anie innej formy i spadku dachu niż określona w  ust. 8 pkt 3 w  przypadku 
kontynuacji cech zabudow y na działce sąsiedniej graniczącej z terenem planow anej 
inw estycji; 

3) zastosow anie dachów  płaskich dla budynków  gospodarczych i garażow ych sytuow anych 
przy granicy z działką sąsiednią. 
 
10. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się realizację dachów  w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się inne ciemne kolory. 
Wymogi kolorystyki nie dotyczą dachów  płaskich. 
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11. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

12. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce. 
 

13. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 800,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 22,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: rów nolegle do istniejących granic działek sąsiednich; 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 

a) stanow iących dojazd do nie w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 6,0 m; 
b) stanow iących dojazd do w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
14. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) obsługę terenów  z przyległych dróg z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, działkom 
przyległym do dróg zbiorczych należy zapew nić obsługę z terenów  dróg klasy niższej; 

2) dla każdej z istniejących i projektow anych działek dopuszcza się urządzenie w yłącznie 
jednego zjazdu z drogi publicznej. 

 
15. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
16. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
17. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

 
§29. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem MWU plan ustala przeznaczenie - 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi.  
 

2. Funkcje usługow e mogą być realizow ane: 
3) jako zintegrow ane z funkcją mieszkaniow ą w  w ydzielonych w  parterach budynków  

mieszkalnych lokalach użytkow ych; 
4) w  odrębnym budynku usługow ym, przy czym nie dopuszcza się realizacji  funkcji usługow ej 

jako w yłącznej na działce. 
 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
2) obiekty infrastruktury technicznej; 
3) zespoły budynków  gospodarczych i garaży skupiające nie mniej niż 5,0 obiektów ; 
4) parkingi. 

 
4. Ustala się zakaz: 

1) realizacji tymczasow ych obiektów  budow lanych; 
2) realizacji w olnostojących garaży i budynków  gospodarczych; 
3) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 

 
5. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu: 
1) pow ierzchnię zabudow y – nieprzekraczającą 30% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
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2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej - nie mniejszy niż 20% pow ierzchni działki 
w  granicach terenu; 

3) w ysokość budynków : 
a) mieszkalnych i mieszkalno-usługow ych: nie w iększą niż 12,0 m, 
b) usługow ych: nie w iększą niż 8,0 m, 
c) zespołów  budynków  gospodarczych garaży: nie w iększą niż 3,0 m; 

4) szerokość elew acji frontow ej: 
a) mieszkalnych i mieszkalno-usługow ych: nie w iększą niż 40,0 m, 
b) usługow ych: nie w iększą niż 20,0 m; 

5) dachy płaskie, dw uspadow e lub czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 15° do 40°; 
6) kierunek kalenicy: rów noległy do granicy frontow ej działki. 

 
6. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się:  
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 
7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce. 

 
9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 

1) w ielkość now ych działek:  
a) pod budynki mieszkalne, mieszkalno-usługow e i usługow e: nie mniejsza niż 500,0 m2, 
b) pod zespoły budynków  gospodarczych i garaży: dostosow aną do potrzeb; 

2) szerokość frontów  now ych działek: 
a) pod budynki mieszkalne, mieszkalno-usługow e i usługow e: nie mniejszą niż 30,0 m, 
b) pod zespoły budynków  gospodarczych i garaży: dostosow aną do potrzeb; 

3) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejsza niż 8,0 m; 
4) kąt położenia granic now ych działek w  stosunku do pasów  dróg – prostopadły do granicy 

frontow ej działki lub rów noległy do granicy z działką sąsiednią. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległej drogi 
zbiorczej. 

 
11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20. 
 
13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

 
§30. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem UMW plan ustala przeznaczenie - 

zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną.  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu: 
1) na zabudow ę mieszkaniow ą jednorodzinną; 
2) na obiekty tow arzyszące zabudow ie mieszkaniow ej i usługom: 

a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej, 
c) parkingi. 
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3. Ogranicza się możliw ość lokalizacji usług do usług z zakresu: administracji publicznej, 
kultury, opieki zdrow otnej, obsługi f inansow ej, hotelarstw a i obsługi turystycznej, gastronomii, 
handlu i innych o charakterze centrotw órczym, tj. służących zaspokajaniu potrzeb w yższego rzędu, 
o ogólnogminnym i szerszym zasięgu oddziaływ ania.  
 

4. Zabudow a mieszkaniow a i usługi mogą być realizow ane jako funkcje w yłączne lub 
w spółistniejące na działce. Przy czym ustala się obow iązek realizacji usług minimum w  części 
frontow ej parterów  budynków  zlokalizow anych w  granicy z terenami placów  publicznych KP. 

 
5. Ustala się zakaz: 

1) lokalizacji obiektów  tymczasow ych; 
2) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód.  
 
6. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 

w  tabeli: 
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1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
S 

1UMW 70 10 10 P*, W 11,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W,Z 

S 
2UMW 50 10 20 P*, W, 

B, S  11,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W,Z 

S 
3UMW 50 10 20 P*, W 11,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W 

S 
4UMW 50 10 20 P*, W 9,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W 

O 
1UMW 70 10 10 P*, W 9,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W,Z 

O 
2UMW 50 10 20 P*, W 9,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W,Z 

1)  Charakter budynków: W – wolnostojące, B - bliźniacze, S  – zabudowa szeregowa, P* - zabudowa 
pierzejowa z lokalizacją przy granicy działki, obowiązująca w granicach ścisłej ochrony konserwatorskiej; 

2)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy. Dla budynków gospodarczych sytuowanych przy 
granicy z działką sąsiednią dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych lub płaskich. 

3)  Spadki dachów – dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką 
sąsiednią dopuszcza się zmniejszenie spadku dachu do nie mniej niż 15°. 

4)  Kierunek kalenicy: B – równoległy do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 
działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do granicy z działką sąsiednią, D – 
równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy 
granicy z działką sąsiednią dopuszcza się kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do granicy 
z działką sąsiednią. 
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5)  Maksymalna szerokość elewacj i frontowej  budynku: S  – do pełnej szerokości działki; 
6)  Warunki lokalizacj i garaży i budynków gospodarczych: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji 

bezpośrednio przy granicy z działka sąsiednią, Z - zintegrow ane z budynkiem mieszkalnym, 
mieszkalno-usługow ym lub usługow ym. 

 
7. Dla w szystkich budynków  dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy z działką 

sąsiednią. 
 

8. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
9. W zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej, ustala się lokalizację w yłącznie 

reklam i szyldów  zaw ierających informacje o działalności prow adzonej na działce w  formie: 
1) elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 2,0 m2; 
2) elementów  na budynkach, pod w arunkiem ich uw zględnienia w  kompozycji całej elew acji 

budynku, o łącznej pow ierzchni nie w iększej niż 20% pow ierzchni elew acji, na której są 
usytuow ane; 

3) szyldów  semaforow ych o pow ierzchni nieprzekraczającej 1,0 m². 
 
10. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) stosow anie nie w ięcej niż 3 rodzajów  materiałów  w ykończeniow ych na elew acjach, 

naw iązujących do lokalnych tradycji budow nictw a regionalnego;  
2) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
3) dla zabudow y pierzejow ej i szeregow ej –kolorystyka elew acji i zastosow ane materiały 

w ykończeniow e pow inny zapew niać spójność estetyczną całemu zespołow i budynków ; 
4) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Nie dotyczy dachów  płaskich. 

 
11. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych określono w  tabeli: 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna 
w ielkość nowych 

działek [m²] 

Minimalna szerokość frontów 
nowych działek [m] 

Kąt położenia 
granic nowych 

działek1) 
1. 2. 3. 4. 

S 1UMW 300 istniejąca R 
S 2UMW 
S 3UMW 

500 
12,0 – 20,0 

w  strefie konserw atorskiej 2) - 
istniejąca 

R 

S 4UMW 300 istniejąca istniejący 
O 1UMW 300 istniejąca R 
O 2UMW 900 16,0 - 25,0 R 

1) Kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasa drogowego: R – równolegle do granic działek 
istniejących. 
2)  w strefie konserwatorskiej – należy przez to rozumieć strefę ochrony zachowanej parcelacji. 
 

12. Szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych dopuszczonych do w ydzielenia 
w  terenach lub ich części zlokalizow anych poza granicami strefy ochrony zachow anej parcelacji: 
nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
13. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg 

lokalnych i dojazdow ych lub publicznych placów . 
 

14. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 

 
15. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20. 
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16. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczow ej.  
 

 
§31. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem U plan ustala przeznaczenie - zabudowę 

usługową. 
 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) obiekty tow arzyszące zabudow ie usługow ej: 
a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej, 
c) parkingi, 
d) budynki gospodarcze; 

2) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące zabudow ie usługow ej realizow ane 
w   pomieszczeniach mieszkalnych w  budynkach usługow ych, przy czym pow ierzchnia 
użytkow a pomieszczeń zw iązanych z funkcją mieszkalną nie może przekraczać 40% 
ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y na działce. 

 
3. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem 

uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 
 

4. Przy lokalizacji now ych oraz rozbudow ie istniejących obiektów  zw iązanych 
z prow adzoną działalnością ustala się obow iązek ograniczenia akustycznych uciążliw ości poprzez:  

1) stosow anie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu; 
2) odpow iednie usytuow anie na działce urządzeń uciążliw ych akustycznie i zastosow anie 

odpow iednich rozw iązań technicznych na etapie projektow ania obiektów ; 
3) stosow anie elementów  amortyzujących drgania; 
4) zastosow anie przegród izolujących. 
 

5. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 
w  tabeli: 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
C 1U 20 40 W 10,0 D, P 15 – 45 B 20,0 7,0 W,Z 
E 1U 30 40 W 10,0 D 25 - 45 B 25,0 7,0 W,Z 
E 2U 25 40 W 10,0 D, P 15 – 35 B 25,0 7,0 W,Z 
E 3U 40 30 W 10,0 D, P 15 – 35 B 25,0 7,0 W,Z 
N 1U 20 40 W 12,0 D 15 – 45 C, D 55,0 7,0 W,Z 
O 1U 50 40 W 10,0 D, P 15 – 35 C, D 20,0 7,0 W,Z 
O 2U 50 10 W 10,0 D 15 – 35 B 20,0 7,0 W,Z 
O 3U 40 10 W 10,0 D, P 15 – 35 B 30,0 7,0 W,Z 
S 1U 50 10 W 10,0 D, P 15 - 45 B 50,0 7,0 W,Z 
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T 1U 35 20 W 10,0 D 15 – 45 B, D 100,0 7,0 W,Z 
T 2U 25 40 W 10,0 D 15 – 45 B 25,0 7,0 W,Z 

W 1U 30 40 W 10,0 D, Cz, 
W 15 – 35 B 20,0 7,0 W,Z 

X 1U 40 30 W 10,0 D, Cz, 
W, P 15 – 45 D 10,0 7,0 W,Z 

1)  Charakter budynków: W – wolnostojące. 
2)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, W – wielospadowy, P – płaski. 
3) Spadki dachów  – dla dachów płaskich nie określa się. 
4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 

działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub 
w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla dachów płaskich nie 
określa się. 

5)  Warunki lokalizacj i garaży i budynków gospodarczych: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji 
bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, Z - zintegrowane z budynkiem usługowym. 

 
6. Dopuszcza się poszerzenie określonej w  tabeli maksymalnej szerokości frontow ej 

budynku o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 
16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające 
w łasne przekrycie. 
 

7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

8. W zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej, dopuszcza  się lokalizację reklam 
i szyldów  w  formie: 

1) elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 4,0 m2; 
2) elementów  na budynkach, o łącznej pow ierzchni nie w iększej niż 20% pow ierzchni elew acji, 

na której są usytuow ane; 
3) szyldów  semaforow ych o pow ierzchni nieprzekraczającej 1,0 m². 

 
9. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 

10. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych określono w  tabeli: 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna w ielkość 
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokość 
frontów nowych 

działek [m] 
Kąt położenia granic 

nowych działek 1) 

C 1U 1500,0 40,0 R,P 
E 1U 1500,0 20,0 R,P 
E 2U 1000,0 20,0 P 
E 3U 400,0 20,0 R, P 
N 1U 2000,0 40,0 R 
O 1U 1500,0 20,0 R 
O 2U 1000,0 30,0 R,P 
O 3U 1000,0 50,0 R,P 
S 1U 800,0 25,0 R 
T 1U 2000,0 25,0 R,P 
T 2U 1000,0 20,0 P 
W 1U 1400,0 25,0 R 
X 1U 1000,0 20,0 R 

1) Kąt położenia granic nowych działek: R – równolegle do granic działek istniejących, w przypadku, gdy 
granice wytyczone są po łuku, do ich stycznej, P – prostopadle do pasa drogowego,  
w przypadku, gdy pas drogowy wytyczony jest po łuku, do jego stycznej. 
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11. Ustala się szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejszą niż 8,0 m. 

 
12. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 

z przylegających dróg, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej. 
 

13. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

14. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

15. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki lub do kanalizacji deszczow ej. 
 

 
§32. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem U/RU plan ustala przeznaczenie - 

zabudowę usługową i obsługi produkcji w  gospodarstwach rolnych. 
 

2. Zabudow a usługow a i obiekty obsługi produkcji w  gospodarstw ach rolnych mogą być 
realizow ane jako funkcje w yłączne lub w spółistniejące na działce. 
 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty tow arzyszące zabudow ie usługow ej: 

a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej, 
c) parkingi, 
d) budynki gospodarcze; 

2) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące zabudow ie usługow ej lub obiektom 
produkcyjnym przy czym pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń zw iązanych z funkcją 
mieszkalną nie może przekraczać 40% ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y na 
działce. 

 
4. Przy lokalizacji now ych oraz rozbudow ie istniejących obiektów  zw iązanych 

z prow adzoną działalnością ustala się obow iązek ograniczenia akustycznych uciążliw ości poprzez:  
1) stosow anie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu; 
2) odpow iednie usytuow anie na działce urządzeń uciążliw ych akustycznie i zastosow anie 

odpow iednich rozw iązań technicznych na etapie projektow ania obiektów ; 
3) stosow anie elementów  amortyzujących drgania; 
4) zastosow anie przegród izolujących. 
 

5. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 35% pow ierzchni działki; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 20% pow ierzchni działki; 
3) dla budynków  mieszkalnych i usługow ych:  

a) w ysokość nie w iększą niż 10,0 m, 
b) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 20,0 m, 
c) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: do 

45°; 
4) dla budynków  służących bezpośrednio do produkcji rolniczej: 

a) w ysokość nie w iększą niż 10,0 m, 
b) dachy dw uspadow e, czterospadow e, w ielospadow e, 
c) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci do 

45°; 
5) kierunek głów nej kalenicy: rów noległy do granicy frontow ej działki lub do granicy z działką 

sąsiednią. 
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6. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia 
 

7. W zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej, dopuszcza  się lokalizację reklam 
i szyldów  w  formie: 

1) elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 4,0 m2, 
2) elementów  na budynkach, o łącznej pow ierzchni nie w iększej niż 20% pow ierzchni elew acji, 

na której są usytuow ane, 
3) szyldów  semaforow ych o pow ierzchni nieprzekraczającej 1,0 m². 

 
8. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 

9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 2 000,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 20,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: rów nolegle do granic działek istniejących, lub 

prostopadle do pasa drogow ego; 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejszą niż 8,0 m. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej. 
 

11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki lub do kanalizacji deszczow ej. 
 
 

§33. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem UK plan ustala przeznaczenie - zabudowę 
usług kultury związanych z kultem religijnym . 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty tow arzyszące zabudow ie usługow ej: 

a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej; 
c) parkingi; 

2) funkcje usług ośw iaty, kultury, opieki społecznej, opieki zdrow otnej; 
3) funkcje mieszkaniow e w yłącznie dla potrzeb obsługi usług kultury zw iązanych z kultem 

religijnym, realizow ane w  w ydzielonych pomieszczeniach w  budynkach o funkcji zgodnej 
z przeznaczeniem dopuszczalnym terenu. 
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3. Ustala się zakaz: 

1) lokalizacji obiektów , których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 
przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód; 

2) realizacji obiektów  tymczasow ych; 
3) realizacji now ej zabudow y dla terenów  oznaczonych symbolami: E 1UK i O 1UK. 

 
4. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 

w  tabeli: 
 

Wskaźniki dla całego terenu Wskaźniki dla budynków  o funkcji zgodnej 
z przeznaczeniem dopuszczalnym terenu 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
E 1UK 30 30 W - - - - - 
E 2UK 25 40 W 6,0 D, Cz 25 - 45 B, C 20,0 
O 1UK 40 30 W - - - - - 
O 2UK 25 40 W 10,0 D 25 - 45 A, B 24,0 
S 1UK 35 30 W 10,0 D, Cz 20 - 45 A, B 14,0 

1)  Charakter budynków: W – wolnostojące. 
2) Nie dotyczy elementów architektonicznych typu wieże, wieżyczki, dzwonnice. 

3)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy. 
4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 

działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub 
w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. 

 
5. Ogrodzenie: 

1) dla terenów  oznaczonych symbolami: E 1UK i O 1UK – istniejące z możliw ością 
konserw acji lub odtw orzenia; 

2) dla pozostałych terenów : ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji indyw idualnych 
w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % pow ierzchni 
ogrodzenia. 

 
6. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, w  formie elementów  w olnostojących o pow ierzchni 
nieprzekraczającej 2,0 m². 
 

7. Wymogów  w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  
w ykończeniow ych nie ustala się. 
 

8. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg bezpośrednio lub poprzez tereny placów  publicznych. 
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9. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. Dopuszcza się zaspokojenie zapotrzebow ania na miejsc postojow e 
poprzez ich realizację na terenach sąsiednich. 
 

10. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

11. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki. 
 
 

§34. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem UO/U plan ustala przeznaczenie - zabudowę 
usług oświaty i usług innych. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) tereny zieleni urządzonej z obiektami  małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
2) obiekty infrastruktury technicznej,  
3) parkingi. 

  
3. Ogranicza się możliw ość lokalizacji usług do usług z zakresu: usług sportu i rekreacji, 

administracji, gastronomii, ośw iaty i nauki, kultury, opieki społecznej i zdrow otnej. 
 

4. Ustala się zakaz: 
1) lokalizacji obiektów , których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód; 

2) realizacji obiektów  tymczasow ych. 
 

5. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 
w  tabeli: 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
E 1UO/U 25 40 10,0 D, P 15 - 45 A, C 65,0 
N 1UO/U 25 40 12,0 D, Cz, P 15 - 45 A, B 100,0 
S 1UO/U 25 40 12,0 D, Cz, P 15 - 45 B 65,0 

1)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, P – płaski. 
2) Spadki dachów  – dla dachów płaskich nie określa się. 
3)   Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 
działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub w przypadku, 
gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do granicy z działką 
sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla dachów płaskich nie określa się. 
 

6. Dopuszcza się  poszerzenie określonej w  tabeli maksymalnej szerokości elew acji 
frontow ej budynku pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 40,0 
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m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające w łasne 
przekrycie. 
 

7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, w  formie elementów  w olnostojących o pow ierzchni 
nieprzekraczającej 2,0 m². 
 

9. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 
się: 

1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 

10. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych określono w  tabeli: 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna w ielkość 
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokość 
frontów nowych 

działek [m] 
Kąt położenia granic 

nowych działek 1) 

E 1UO/U 1500,0 40,0 R, P 
N 1UO/U 1500,0 30,0 R, P 
S 1UO/U 3000,0 50,0 R, P 

1)  Kąt położenia granic nowych działek: R – równolegle do granic działek istniejących, P – prostopadle do 
pasa drogowego, w przypadku, gry pad drogowy wytyczony jest po łuku, do jego stycznej. 

 
11. Ustala się szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejszą niż 8,0 m. 

 
12. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 

z przylegających dróg, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej. 
 

13. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 

 
14. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

15. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczow ej. 
 
 

§35. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem PU plan ustala przeznaczenie - obiekty 
produkcyjne, składy, magazyny i usługi.  

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów  na: 

1) obiekty tow arzyszące zabudow ie produkcyjnej, usługow ej, składom i magazynom: 
a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej zw iązane z obsługą terenu, 
c) budynki gospodarcze i garaże, 
d) parkingi; 

2) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące zabudow ie produkcyjnej, usługow ej, 
składom i magazynom, realizow ane w  samodzielnych budynkach mieszkalnych lub 
pomieszczeniach mieszkalnych w  budynkach produkcyjnych i usługow ych, przy czym: 
a) pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń zw iązanych funkcją mieszkalną nie może 

przekraczać 30% ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y na działce, 
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b) w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I obow iązuje zakaz realizacji 
samodzielnych budynków  mieszkalnych. 

 
3. Dla terenów  oznaczonych symbolem C 3PU i C 4PU dopuszcza się zachow anie 

i rozbudow ę istniejącej zabudow y, przy zachow aniu w skaźników  dotyczących kształtow ania 
zabudow y i zagospodarow ania terenu określonych w  ust. 7. 
 

4. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem 
uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. Zakaz nie 
dotyczy elektrow ni w iatrow ych. 
 

5. Przy lokalizacji now ych oraz rozbudow ie istniejących obiektów  zw iązanych 
z prow adzoną działalnością ustala się obow iązek ograniczenia akustycznych uciążliw ości poprzez:  

1) stosow anie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu; 
2) odpow iednie usytuow anie na działce urządzeń uciążliw ych akustycznie i zastosow anie 

odpow iednich rozw iązań technicznych na etapie projektow ania obiektów ; 
3) stosow anie elementów  amortyzujących drgania; 
4) zastosow anie przegród izolujących. 

 
6. Dopuszcza się możliw ość lokalizacji zabudow y zw iązanej z obsługą w jazdu i w ejścia na 

teren zakładu, o pow ierzchni zabudow y nieprzekraczającej 40,0 m², w ykraczającej przed 
w yznaczoną linię zabudow y na działce. Wysokość takich budynków  nie pow inna przekraczać 
7,0 m. 

 
7. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 

w  tabeli: 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
C 1PU 
C 2PU 
C 3PU 
C 4PU 
C 5PU 

40 30 W 12,0 D, Cz, 
P 15-35 B 100,0 7,0 W,Z 

E 1PU 40 30 W 10,0 D 15 - 35 C, D 35,0 7,0 W,Z 
M 1PU 
M 2PU 40 30 W 12,0 D,P 15 - 45 C, D 30,0 7,0 

7,0 W,Z 

M 3PU 40 30 W 10,0 D,P 15 - 35 C, D 15,0 7,0 W,Z 
N 1PU 40 30 W 12,0 D 15 - 35 C, D 120,0 7,0 W,Z 
O 1PU 40 25 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 20,0 7,0 W,Z 
O 2PU 
O 3PU 
O 4PU 

40 30 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 20,0 
 

7,0 
7,0 

W,Z 
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O 5PU 
O 6PU C, D 

O 7PU 
40 30 W 10,0 D,P 15 - 35 

D 
40,0 7,0 W,Z 

O 8PU 40 30 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 50,0 7,0 W,Z 

O 9PU 40 30 W 12,0 D, Cz, 
P 15 - 35 D 20,0 7,0 W,Z 

O 10PU 30 30 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 20,0 7,0 W,Z 
T 1PU 40 25 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 30,0 7,0 W,Z 
T 2PU 40 25 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 20,0 7,0 W,Z 
T 3PU 40 30 W 12,0 D, Cz, 

P 15 - 35 C, D 25,0 7,0 W,Z 

T 4PU 30 40 W 10,0 D, Cz 15 - 35 D 25,0 7,0 W,Z 

T 5PU 40 30 W 10,0 D, Cz, 
P 15 - 35 B 30,0 7,0 W,Z 

W 1PU 40 25 W 12,0 D, Cz, 
P 15 - 35 C, D 35,0 7,0 W,Z 

X 1PU 40 30 W 10,0 D, Cz, 
P 15 - 35 C, D 30,0 7,0 W,Z 

X 2PU 30 30 W 10,0 D, Cz, 
W 15 – 45 C, D 25,0 7,0 W,Z 

X 3PU 
X 4PU 40 30 W 10,0 D, Cz, 

P 15 – 45 C, D 25,0 7,0 W,Z 
1)  Charakter budynków: W – wolnostojące. 
2)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, P – płaski. 
3) Spadki dachów  – dla dachów płaskich nie określa się. 
4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 

działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub 
w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla dachów płaskich nie 
określa się. 

5)  Warunki lokalizacj i budynków gospodarczych i garaży: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji 
bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, Z - zintegrowane z budynkiem produkcyjnym, usługowym 
lub mieszkalnym. 

 
8. Dopuszcza się 

1) realizację obiektów  budow lanych o w ysokości w yższej niż określona w  tabeli 
w  przypadkach uzasadnionych potrzebami technologicznymi prow adzonej działalności; 

2) poszerzenie określonej w  tabeli maksymalnej szerokości elew acji frontow ej budynku: 
a) o 6,0 m w  przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażow ych 

zintegrow anych z bryłą budynku, 
b) pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły  przesunięte w zględem siebie w  rzucie 

poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające w łasne przekrycie; 
3) zastosow anie dachów  płaskich dla budynków  gospodarczych i garażow ych sytuow anych 

bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią. 
 

9. Wymogów  w  zakresie kolorystyki budynków , stosow anych materiałów  
w ykończeniow ych nie ustala się. 
 

10. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

11. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce. 
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12. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych określono w  tabeli: 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna w ielkość 
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokość 
frontów nowych 

działek [m] 
Kąt położenia granic 

nowych działek 1) 

C 1PU 4000,0 40,0 P, R 
C 2PU 3000,0 50,0 P, R 
C 3PU 3000,0 50,0 P, R 
C 4PU 3000,0 50,0 P, R 
C 5PU 2000,0 30,0 P, R 
E 1PU 2500,0 30,0 R, D 
M 1PU 1500,0 20,0 P, R 
M 2PU 1500,0 20,0 P, R 
M 3PU 1500,0 20,0 P 
N 1PU 5000,0 50,0 P, R 
O 1PU 1500,0 20,0 P 
O 2PU 2000,0 30,0 P, R 
O 3PU 1000,0 30,0 P, R 
O 4PU 3000,0 30,0 P, R 
O 5PU 3000,0 50,0 P, R 
O 6PU 2000,0 30,0 R 
O 7PU 2000,0 40,0 R 
O 8PU 3000,0 40,0 P, R 
O 9PU 2500,0 30,0 R 
O 10PU 3000,0 50,0 P, R 
T 1PU 1500,0 40,0 R, D 
T 2PU 1500,0 30,0 R, D 
T 3PU 2000,0 50,0 P, R 
T 4PU 1500,0 30,0 P, R 
T 5PU 1200,0 30,0 P, R 
W 1PU 2000,0 30,0 P, R 
X 1PU 2000,0 30,0 P, R 
X 2PU 1500,0 20,0 R 
X 3PU 2000,0 30,0 P, R 
X 4PU 2500,0 30,0 P, R 

1)  Kąt położenia granic nowych działek: R – równolegle do granic działek istniejących, w przypadku, gdy 
granice wytyczone są po łuku, do ich stycznej, P – prostopadle do granic działek istniejących, 
w przypadku, gdy granice wytyczone są po łuku, do ich stycznej, D – prostopadle do pasa drogowego, 
w przypadku, gdy pas drogowy wytyczony jest po łuku, do jego stycznej 

 
 
13. Szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 

1) dla terenów  oznaczonych  symbolem: C 1 - 4PU:  nie mniejsza niż 12,0 m; 
2) dla terenów  oznaczonych symbolami: E 1PU, N 1PU, O -2PU, O 4PU O 8PU, O 10PU, 

W 1PU, X  4PU: nie mniejsza niż 10,0 m; 
3) dla pozostałych terenów : nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
14. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną terenów  i działek z przylegających dróg oraz w ydzielonych 
w  granicach terenów  dróg w ew nętrznych z zastrzeżeniem, iż dla terenów  przylegających do 
dróg zbiorczych należy dążyć do zapew nienia bezpośredniej obsługi działek i terenów  
z terenów  dróg klasy niższej; 

2) dla każdej z istniejących i projektow anych działek dopuszcza się urządzenie w yłącznie 
jednego zjazdu z drogi publicznej. 

 
15. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §19 ust. 4.  
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16. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20.  
 

17. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 
pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczow ej. 
 

18. W części terenów  oznaczonych symbolami: C 4PU, C 5PU, M 2PU,O 2PU, O 5PU, 
T 1-3PU, lokalizuje się strefę zieleni ochronnej, oznaczoną na rysunku planu, w  granicach której 
ustala się: 

1) zakaz realizacji zabudow y; 
2) urządzenie terenu jako zielonego z realizacją elementów  zagospodarow ania służących 

ograniczaniu uciążliw ości akustycznych w  postaci: 
a) nasypów  i w ałów  ziemnych, 
b) zw artych nasadzeń w ielopiętrow ych zieleni, 
c) ekranów  akustycznych. 

 
 

§36. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem I-W, plan ustala przeznaczenie - tereny 
infrastruktury technicznej – zbiorowego zaopatrzenia w  wodę .  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów  na obiekty tow arzyszące obiektom 
i urządzeniom infrastruktury technicznej: 

1) tereny zieleni urządzonej; 
2) parkingi; 
3) obiekty administracyjno-socjalne zw iązane z obsługą funkcji przeznaczenia podstaw ow ego 

terenu. 
 

3. W granicach terenów  obow iązuje ochrona ujęć w ody poprzez respektow anie zakazów 
i ograniczeń, o których mow a w  §13 pkt 7 lit. a. 
 

4. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 40% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) w ysokość budynków : nie w iększą niż 10,0 m; 
4) dachy: dw uspadow e,  czterospadow e, w ielospadow e lub dachy płaskie; 
5) spadki dachów  do 45°; 
6) kierunek głów nej kalenicy dachu: 

a) dla terenu E 1 I-W: rów noległy do granicy z działką sąsiednią; 
b) dla pozostałych terenów : rów noległy do granicy frontow ej działki 

 
5. Wymogów  w  zakresie kolorystyki budynków , stosow anych materiałów  

w ykończeniow ych i lokalizacji reklam nie ustala się. 
 

6. Ustala się obow iązek ogrodzenia terenu. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e, 
w edług decyzji indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza 
niż 50 % pow ierzchni ogrodzenia. 
 

7. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) dostosow anie parametrów  now ych działek do potrzeb technologicznych; 
2) w ydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez 

w ydzieloną drogę w ew nętrzną; 
3) minimalna szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 8,0 m; 
4) kąt położenia granic now ych działek w  stosunku do pasów  dróg: rów noległy do granicy 

z działką sąsiednią lub prostopadły do granicy frontow ej działki. 
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§37. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem I-K, plan ustala przeznaczenie - tereny 
infrastruktury technicznej – kanalizacji zbiorowej w  zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów : 
1) na obiekty tow arzyszące obiektom i urządzeniom infrastruktury technicznej tereny zieleni 

urządzonej; 
a) parkingi, 
b) obiekty administracyjno-socjalne zw iązane z obsługą funkcji przeznaczenia 

podstaw ow ego terenu; 
2) dla terenu oznaczonego symbolem O 2 I K – na obiekty i urządzenia sortow ni odpadów . 
 

3. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 40% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) w ysokość budynków : nie w iększą niż 10,0 m; 
4) dachy: dw u, czterospadow e, w ielospadow e, dachy płaskie, przekrycia łukow e i kopułow e; 
5) kat nachylenia połaci dachow ych: do 45°; 
6) kierunek głów nej kalenicy dachu: rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki. 

 
4. Wymogów  w  zakresie kolorystyki budynków , stosow anych materiałów  

w ykończeniow ych i lokalizacji reklam nie ustala się. 
 

5. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

6. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) dostosow anie parametrów  now ych działek do w ymogów  technologicznych; 
2) w ydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez 

w ydzieloną drogę w ew nętrzną; 
3) minimalna szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych 10,0 m; 
4) kąt położenia granic now ych działek w  stosunku do pasów  dróg: rów noległy lub prostopadły 

do granicy z działką sąsiednią. 
 

 
§38. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem I-EW plan ustala jako przeznaczenie 

podstaw ow e tereny infrastruktury technicznej – elektrowni w iatrowych. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów  na: 
1) obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonow ania elektrow ni w iatrow ej, 
2) elementy infrastruktury elektrow ni w iatrow ych; 
3) place montażow o-serw isow e; 
4) parkingi; 
5) kontenerow e obiekty administracyjno-socjalne zw iązane z obsługą funkcji przeznaczenia 

podstaw ow ego terenu. 
 

3. Ustala się: 
1) zakaz realizacji reklam; 
2) w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu: 

a) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni działki 
w  granicach terenu, 

b) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 80 m², 
c) dla obiektów , o których mow a w  ust. 2 pkt  5:: 

- w ysokość nie w iększą niż 5,0 m, 
- szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 10,0 m, 
- dachy: dw u i czterospadow e lub dachy płaskie, 
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- kąt nachylenia połaci dachow ych: do 30°; 
3) obow iązek jednoczesnego spełnienia w arunków  zaw artych w  §13 pkt 18. 

 
4. Kolorystyka obiektów  – białe lub w  jasnych pastelow ych kolorach, o strukturze 

ograniczającej pow staw anie odbicia promieni słonecznych. Zakazuje się stosow ania jaskraw ych, 
intensyw nych kolorów . 
 

5. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
6. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 

1) dostosow anie parametrów  now ych działek do w ymogów  technologicznych; 
2) w ydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez 

w ydzieloną drogę w ew nętrzną; 
3) minimalna szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych 8,0 m; 
4) kąt położenia granic now ych działek: dow olny. 

 
§39. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem I-O plan ustala przeznaczenie - teren 

infrastruktury technicznej – gospodarki odpadami. 
 

2. Ustala się: 
1) lokalizację grzebow iska zw łok zw ierzęcych i instalacji utylizacji zw łok zw ierzęcych 

w  sytuacji kryzysow ej w raz z niezbędną infrastrukturą; 
2) dopuszcza się zachow anie rolniczego użytkow ania terenu z możliw ością realizacji zalesień; 
3) formę zabudow y i w skaźniki zagospodarow ania terenu, kolorystykę obiektów  budow lanych, 

ogrodzenia - dow olne. 
 

3. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 3000,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 30,0 m; 
3) w ydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez 

w ydzieloną drogę w ew nętrzną; 
4) minimalna szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych 8,0 m; 
5) kąt położenia granic now ych działek w  stosunku do pasów  dróg: rów noległy do granicy 

z działką sąsiednią. 
 

 
§40. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem UST plan ustala przeznaczenie - tereny 

sportu, turystyki i rekreacji. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty usług z zakresu hotelarstw a i zakw aterow ania turystycznego, gastronomii; 
2) obiekty usług handlu artykułami spożyw czymi i przemysłow ymi, o pow ierzchni sprzedaży 

nieprzekraczającej 200,0 m²; 
3) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
4) zbiorniki w odne; 
5) obiekty infrastruktury technicznej; 
6) parkingi; 
7) funkcję mieszkaniow ą w yłącznie jako tow arzyszącą obiektom usługow ym, realizow aną 

w  samodzielnych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub pomieszczeniach 
mieszkalnych w  budynkach usługow ych, przy czym pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń 
zw iązanych z funkcją mieszkalną nie może przekraczać 40% ogólnej pow ierzchni 
użytkow ej zabudow y na działce. 

 
3. Warunkiem lokalizacji obiektów  i urządzeń tow arzyszących w  ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego jest pow iązanie ich z obsługą funkcji podstaw ow ej. 
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4. Ustala się zakaz: 
1) lokalizacji obiektów  sportow ych o pow ierzchni zabudow y w iększej niż 2,0 ha; 
2) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 

 
5. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu: 
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) dopuszcza się odstępstw o od w ymogów  pkt 2 w  przypadku realizacji boisk i urządzeń 

sportow ych o naw ierzchni sztucznej; 
4) dachy: dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 15° do 

45°. Dla obiektów  sportow ych dopuszcza się zastosow anie innych rozw iązań; 
5) kierunek głów nej kalenicy dachu, w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy 

z granicą frontow ą działki kąt: 
a) mniejszy niż lub rów ny 60°: rów noległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią, 
b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: rów noległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią 

lub do granicy frontow ej działki, 
c) w iększy niż lub rów ny 75°: rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki; 

6) charakter zabudow y: budynki w olnostojące; 
7) w ysokość: nie w iększą niż 10,0 m. Dla obiektów  i urządzeń sportow ych i rekreacyjnych 

dopuszcza się zw iększenie w ysokości do 20,0 m; 
8) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 40,0 m. Dopuszcza się poszerzenie 

maksymalnej szerokości elew acji frontow ej do 80,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku 
na bryły o szerokości nie w iększej niż 40,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie 
poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające w łasne przekrycie. Ograniczenie nie dotyczy 
obiektów  i urządzeń sportow ych i rekreacyjnych. 
 
6. Ogrodzenie działek w zdłuż ulic ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

7. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 
się: 

1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Wymogi kolorystyki nie dotyczą dachów  płaskich. 

 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, o pow ierzchni nie w iększej niż 4,0 m². 
 

9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 

a) dla terenów : J 1UST, O 4UST , T 3UST: 1000,0 m², 
b) dla terenów : O 1-2UST: 3000,0 m², 
c) dla pozostałych terenów : 2000,0 m², 

2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 
a) dla terenów : J 1-4UST, O 4UST , T 1-2UST, W 1UST: 20,0 m, 
b) dla terenów : E 1UST, N 1UST, T 3UST: 30,0 m, 
c) dla pozostałych terenów : 40,0 m; 

3) kąt położenia granic now ych działek: prostopadły do pasa drogow ego lub rów noległy do 
istniejących granic działek sąsiednich; 

4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejsza niż 8,0 m. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej.  
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11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §19 ust. 4. 
 

12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20.  
 

13. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 
pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

14. W części terenu oznaczonego symbolem: J 2-4UST lokalizuje się strefę rekreacji 
ogólnodostępną, oznaczoną na rysunku planu, w  granicach której ustala się: 

1) obow iązek zapew nienia dostępu do zbiornika; 
2) zakaz realizacji zabudow y; 
3) zakaz grodzenia terenu; 
4) lokalizację obiektów  małej architektury i urządzeń rekreacji codziennej; 
5) urządzenie ciągu pieszo-row erow ego o naw ierzchni umożliw iającej ruch pieszy i rowerowy. 
 

 
§41. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem UST/ML, plan ustala przeznaczenie - 

tereny sportu, turystyki, rekreacji, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji 
indywidualnej. 

 
2. Zabudow a mieszkaniow a jednorodzinna może być realizow ana: 

1) w yłącznie jako tow arzysząca zabudow ie usługow ej w  samodzielnych budynkach 
mieszkalnych lub pomieszczeniach mieszkalnych w  budynkach usługow ych, przy czym 
pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń zw iązanych z funkcją mieszkalną nie może 
przekraczać 40% ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y na działce; 

2)  w  odległości nie w iększej niż 40,0 m od dróg w yznaczonych w  planie. 
 

3. Zabudow a rekreacji indyw idualnej może być realizow ana w  odległości nie w iększej niż 
40,0 m od dróg w yznaczonych w  planie. 
 

4. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty usług z zakresu hotelarstw a i zakw aterow ania turystycznego, gastronomii; 
2) obiekty usług handlu artykułami spożyw czymi i przemysłow ymi, o pow ierzchni sprzedaży 

nieprzekraczającej 200,0 m²; 
3) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
4) zbiorniki w odne; 
5) obiekty infrastruktury technicznej; 
6) parkingi. 

 
5. Warunkiem lokalizacji obiektów  i urządzeń tow arzyszących w  ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego jest pow iązanie ich z obsługą funkcji podstaw ow ej. 
 

6. Ustala się zakaz: 
1) lokalizacji obiektów  sportow ych o pow ierzchni zabudow y w iększej niż 2,0 ha; 
2) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 

 
7. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu: 
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
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3) dopuszcza się odstępstw o od w ymogów  pkt 2 w  przypadku realizacji boisk i urządzeń 
sportow ych o naw ierzchni sztucznej; 

4) dachy: dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 15° do 
45°. Dla obiektów  sportow ych dopuszcza się zastosow anie innych rozw iązań; 

5) kierunek głów nej kalenicy dachu, w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy 
z granicą frontow ą działki kąt: 
a) mniejszy niż lub rów ny 60°: rów noległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią, 
b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: rów noległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią 

lub do granicy frontow ej działki, 
c) w iększy niż lub rów ny 75°: rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki; 

6) charakter zabudow y: budynki w olnostojące; 
7) w ysokość: nie w iększa niż 10,0 m. Dla obiektów  i urządzeń sportow ych i rekreacyjnych 

dopuszcza się zw iększenie w ysokości do 20,0 m; 
8) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększa niż 40,0 m. Dopuszcza się poszerzenie 

maksymalnej szerokości elew acji frontow ej do 80,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku 
na bryły o szerokości nie w iększej niż 40,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie 
poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające w łasne przekrycie. Ograniczenie nie dotyczy 
obiektów  i urządzeń sportow ych i rekreacyjnych. 

 
8. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

9. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 
się: 

1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Wymogi kolorystyki nie dotyczą dachów  płaskich. 

 
10. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, o pow ierzchni nie w iększej niż 4,0 m². 
 

11. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 

a) dla terenów : O 1-3UST/ML: 1000,0 m², 
b) dla pozostałych terenów : 2000,0 m², 

2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 
a) dla terenów : O 2-3UST/ML: 20,0 m, 
b) dla terenu: O 1UST/ML: 30,0 m, 
c) dla pozostałych terenów : 40,0 m; 

3) kąt położenia granic now ych działek: prostopadły do pasa drogow ego lub rów noległy do 
istniejących granic działek sąsiednich; 

4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejsza niż 8,0 m. 
 

12. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej. 
 

13. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi 
w  §19 ust. 4. 
 

14. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20.  
 

15. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 
pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki. 
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§42. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem USE, plan ustala przeznaczenie - tereny 
sportu ekstensywne. 

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) obiekty budow lane i urządzenia zw iązane ze sportem, rekreacją i spędzaniem w olnego 
czasu tj. pola golfow e, trasy do jazdy konnej, row erow ej i motorow erow ej; 

2) obiekty usług z zakresu zakw aterow ania turystycznego i gastronomii; 
3) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
4) obiekty infrastruktury technicznej; 
5) parkingi; 
6) zbiorniki w odne. 

 
3. Warunkiem lokalizacji obiektów  i urządzeń tow arzyszących w  ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego  jest pow iązanie ich z obsługą funkcji podstaw ow ej. 
 

4. Ustala się zakaz: 
1) dla terenu N 1USE: lokalizacji obiektów  budow lanych z pomieszczeniami przeznaczonymi 

na stały pobyt ludzi, w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I; 
2) lokalizacji obiektów  sportow ych o pow ierzchni zabudow y w iększej niż 2,0 ha; 
3) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 

 
5. Dla zabudow y ustala się: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) w ysokość budynków : nie w iększą niż 10,0 m; 
4) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 40,0 m; 
5) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 15°do 

45°; 
6) kierunek głów nej kalenicy dachu: rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki. 

 
6. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiał. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
7. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. 

 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, o pow ierzchni nie w iększej niż 4,0 m². 
 
9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 

1) minimalną w ielkość now ych działek: 5000,0 m2; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 50,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: prostopadły do granicy frontow ej działki lub 

rów noległy do granicy z działką sąsiednią 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejsza niż 8,0 m. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg.  
 

11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi 
w  §19 ust. 4. 



 54

 
12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
13. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 

pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki. 
 
 

§43. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem R, plan ustala przeznaczenie - tereny 
rolnicze .  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) zabudow ę zagrodow ą z zastrzeżeniem ust. 3 i 4; 
2) zabudow ę służącą w yłącznie produkcji i obsłudze produkcji rolniczej oraz przetw órstw u 

rolno-spożyw czemu z zastrzeżeniem ust. 3; 
3) drogi stanow iące dojazd do gruntów  rolnych; 
4) sieci infrastruktury technicznej w raz z niezbędnymi do korzystania z nich obiektami 

i urządzeniami; 
5) zbiorniki w odne; 
6) zalesienia na terenach gruntów  ornych V i VI klasy bonitacyjnej, z w yłączeniem terenów  

w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I oraz terenów  w  odległości 
mniejszej niż 15,0 m od kraw ędzi istniejących row ów  melioracyjnych i cieków ; 

7) tymczasow o, na czas montażu elektrow ni w iatrow ych, na poszerzenia dróg stanow iących 
dojazd do terenów  elektrow ni w iatrow ych. 

 
3. Dopuszcza się: 

1) rozbudow ę istniejącej zabudow y zagrodow ej; 
2) realizację now ej zabudow y zagrodow ej, obiektów  służących produkcji rolniczej 

i przetw órstw u rolno-spożyw czemu, z zastrzeżeniem ust. 4, przy spełnieniu następujących 
w arunków : 
a) w ielkość działki: nie mniejsza niż 0,3 ha, 
b) działka musi posiadać bezpośredni dostęp do drogi. 
 
4. Ustala się zakaz lokalizacji budynków  mieszkalnych w  granicach strefy oddziaływ ania 

elektrow ni w iatrow ych I, oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §18 ust. 9 pkt 2. 
 

5. Tereny rolnicze nie podlegają ochronie akustycznej w  zakresie dopuszczalnego poziomu 
hałasu w  środow isku zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony środowiska. 
Zabudow a lokalizow ana w  ich granicach nie podlega ochronie akustycznej. 
 

6. Dla zabudow y ustala się: 
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą 30% pow ierzchni terenu inw estycji; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni terenu 

inw estycji; 
3) pozostałe w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu: zgodnie 

z ustaleniami szczegółow ymi dla zabudow y zagrodow ej, określonymi w  § 26 ust. 4-8. 
 

7. Ogrodzenie działek w zdłuż ulic ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce. 
 
9. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych – dokonyw anie podziału 

nieruchomości zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących gospodarow ania 
nieruchomościami.  
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10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) obsługę terenów  z dróg przyległych bezpośrednio lub poprzez drogi stanow iące dojazd do 

gruntów  rolnych, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, działkom przyległym do dróg 
zbiorczych należy zapew nić obsługę z terenów  dróg klasy niższej; 

2) szerokość dróg stanow iących dojazd do gruntów  rolnych nie pow inna być mniejsza niż 10,0 
m. Dopuszcza się przyjęcie mniejszej szerokości, jeśli w ynika to z istniejących w arunków  
terenow ych. 

 
11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

 
§44. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem RZ plan ustala przeznaczenie - tereny 

użytków zielonych, łąk i pastwisk . 
 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) sieci infrastruktury technicznej w raz z niezbędnymi do korzystania z nich obiektami 
i urządzeniami; 

2) drogi stanow iące dojazd do gruntów  rolnych; 
3) zbiorniki w odne; 
4) zalesienia na terenach gruntów  V i VI klasy bonitacyjnej z w yłączeniem terenów  

w  odległości mniejszej niż 15,0 m od kraw ędzi istniejących row ów  melioracyjnych i cieków . 
 

3. Ustala się: 
1) zachow anie rolniczego użytkow ania terenu; 
2) zakaz realizacji zabudow y. Dopuszcza się w yłącznie zabudow ę zagrodow ą, stanow iącą 

rozbudow ę istniejącej zabudow y zagrodow ej zlokalizow anej na terenach bezpośrednio do 
nich przylegających, przy czym w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I, 
oznaczonej na rysunku planu obow iązuje zakaz lokalizacji budynków  mieszkalnych. 

 
4. Dla zabudow y ustala się: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą 30% pow ierzchni terenu inw estycji; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni terenu 

inw estycji; 
3) pozostałe w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu: zgodnie 

z ustaleniami szczegółow ymi dla zabudow y zagrodow ej, określonymi w  § 26 ust. 4-8. 
 

5. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych – dokonyw anie podziału 
nieruchomości zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących gospodarow ania 
nieruchomościami. 
 

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) obsługę terenów  z dróg przyległych bezpośrednio lub poprzez drogi stanow iące dojazd do 

gruntów  rolnych, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, działkom przyległym do dróg 
zbiorczych należy zapew nić obsługę z terenów  dróg klasy niższej; 

2) szerokość dróg stanow iących dojazd do gruntów  rolnych nie pow inna być mniejsza niż 
10,0 m. Dopuszcza się przyjęcie mniejszej szerokości, jeśli w ynika to z istniejących 
w arunków  terenow ych. 
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§45. 1.  Dla terenów , oznaczonych symbolem ZP plan ustala przeznaczenie - tereny 
zieleni urządzonej.  

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji codziennej o spójnej formie pod w zględem 

stylu i zastosow anych materiałów  w  obrębie terenu; 
3) zbiorniki w odne; 
4) parkingi. 

 
3. Ustala się: 

1) obow iązek urządzenia terenu jako zielonego o charakterze parkow ym; 
2) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków ; 
3) pielęgnację istniejącego drzew ostanu; 
4) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 5% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
5) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% działki w  granicach terenu. 

 
4. Dopuszcza się  lokalizację w yłącznie tablic i szyldów  zaw ierających informacje 

i ogłoszenia Urzędu Gminy w  formie elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie 
w iększej niż 2,0 m2, spójnych pod w zględem stylu i zastosow anych materiałów . 
 

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg. 
 
6. Nie ustala się obow iązku zapew nienia miejsc postojow ych. 

 
7. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
8. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

§46. 1.  Dla terenów , oznaczonych symbolem ZP/U plan ustala przeznaczenie - tereny 
zieleni urządzonej i usług. 

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji codziennej o spójnej formie pod w zględem 

stylu i zastosow anych materiałów  w  obrębie terenu; 
3) zbiorniki w odne; 
4) parkingi. 

 
3. Ustala się: 

1) obow iązek urządzenia terenu jako zielonego o charakterze parkow ym; 
2) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków ; 
3) pielęgnację istniejącego drzew ostanu; 
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 5% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
4) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% działki w  granicach terenu. 
 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem E 1ZP/U ustala się: 
1) dopuszcza się realizację zabudow y usługow ej z zakresu hotelarstw a, turystyki, w ypoczynku 

lub opieki zdrow otnej; 
2) w  granicach terenu dopuszcza się lokalizację jednego budynku usługow ego, usługow o-

mieszkalnego lub mieszkalnego; 
3) lokalizacja i forma budynku nie może pow odow ać pogorszenia ekspozycji zespołu kościoła 

zlokalizow anego na terenie E 1UK; 
2) zakaz realizacji nasadzeń zielenią mogącą zakłócić ekspozycję zespołu kościoła 

zlokalizow anego na terenie E 1UK; 
3) w ysokość budynku usługow ego, usługow o-mieszkalnego lub mieszkalnego: nie w iększą  

niż 8,0 m; 



 57

4) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą  niż 20,0 m; 
5) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 25° do 

45°; 
6) kierunek głów nej kalenicy dachu rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki; 
7) ogrodzenie działek w zdłuż ulic ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 
% pow ierzchni ogrodzenia; 

8) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się: 
a) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu 

siding, 
b) dachy w  kolorze grafitow ym i odcieniach ciemnego brązu, 
c) elew acja w  kolorze białym lub jasnych odcieniach szarości lub brązu. 
 
5. Dla terenów  oznaczonych symbolami: N 1ZP/U i N 2ZP/U ustala się : 

1) dopuszcza się realizację zabudow y usługow ej z zakresu hotelarstw a, turystyki, w ypoczynku 
lub opieki zdrow otnej; 

2) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków ; 
3) dopuszcza się realizację nasadzeń w yłącznie gatunkami stanow iącymi uzupełnienie 

istniejącego drzew ostanu na terenie N 1ZP/UMN; 
4) w ysokość budynków : nie w iększą  niż 10,0 m; 
5) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą  niż 20,0 m; 
6) dachy dw uspadow e lub czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 25° do 45°; 
7) kierunek głów nej kalenicy dachu rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki; 
8) ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 
% pow ierzchni ogrodzenia; 

9) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się: 
a) stosow anie nie w ięcej niż 3 rodzajów  materiałów  w ykończeniow ych na elew acjach,  
b) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu 

siding, 
c) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. 

 
6. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 2,0 m2, 
spójnych pod w zględem stylu i zastosow anych materiałów . 
 

7. Ustala się zakaz podziału nieruchomości w  przypadkach innych niż w yszczególnione 
w  §12. 
 

8. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg. 
 

9. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

10. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

11. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki. 
 
 

§47. 1.  Dla terenów , oznaczonych symbolem ZP/UMN plan ustala przeznaczenie - tereny 
zieleni urządzonej, zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

2. Realizację funkcji usługow ej dopuszcza się w yłącznie w  formie jednego zw artego 
kompozycyjnie zespołu obiektów , obejmującego istniejący zabytkow y pałac, zw any dalej Pałacem. 
 

3. Dopuszcza się w yłącznie realizację usług z zakresu kultury, sztuki, nauki, edukacji, 
hotelarstw a, turystyki, w ypoczynku lub opieki zdrow otnej. 
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4. Realizację funkcji mieszkaniow ej jednorodzinnej dopuszcza się w yłącznie jako 

realizow aną w  budynku Pałacu lub w  pomieszczeniach lokalizow anych w  obiektach, o których 
mow a w  ust. 2. 
 

5. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji codziennej o spójnej formie pod w zględem 

stylu i zastosow anych materiałów  w  obrębie terenu; 
3) zbiorniki w odne; 
4) parkingi. 
 

6. Ustala się: 
1) obow iązek urządzenia terenu jako zielonego o charakterze parkow ym; 
2) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków ; 
3) obow iązek pielęgnacji istniejącego drzew ostanu oraz w prow adzenia uzupełniających 

nasadzeń z w zbogaceniem składu gatunkow ego parku. 
 

7. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) w szelkie działania na terenie są działaniami przy zabytku i muszą być prow adzone zgodnie 
z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony zabytków ; 

2) dla całego terenu obow iązują ustalenia dla strefy zespołu pałacow ego w  Chylinie zaw arte 
w  §14 ust. 8; 

3) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 5% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
4) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% działki w  granicach terenu; 
5) forma zabudow y: 

1) Pałacu – obow iązuje zachow anie istniejącej formy, 
2) pozostałych obiektów : 

 w ysokość: nie w iększą  niż 12,0 m, 
 szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą  niż 30,0 m, 
 dachy czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 35° do 40°, 
 kierunek głów nej kalenicy dachu: prostopadły lub rów noległy do kierunku 

w yznaczonego przez kalenicę Pałacu; 
6) ogrodzenie terenu: o w ysokości nie w iększej niż 2,0 m w  formie przęseł z murow anymi 

słupami i podmurów ką o w ysokości nie w iększej niż 1,3 m. Przęsła kute; 
7) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się: 

a) kolorystyka elew acji: zgodna z pierw otną kolorystyką elew acji Pałacu, 
b) stosow anie w yłącznie tynku jako materiału w ykończeniow ego na elew acjach, 

dopuszcza się zastosow anie okładzin z piaskow ca, 
c) pokrycie dachu: dachów ka ceramiczna. 
 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 2,0 m2, 
spójnych pod w zględem stylu i zastosow anych materiałów . 
 

9. Ustala się zakaz podziału nieruchomości w  przypadkach innych niż w yszczególnione 
w  §12. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg. 
 

11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki. 
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§48. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem ZPZ/U plan ustala przeznaczenie - tereny 
zieleni urządzonej zespołu zamkowego i usług. 
  

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na:  
1) funkcje usługow e z zakresu kultury, sztuki, nauki, edukacji, hotelarstw a, turystyki, 

w ypoczynku lub opieki zdrow otnej; 
2) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące zabudow ie usługow ej. Pow ierzchnia 

użytkow a pomieszczeń mieszkalnych nie może przekraczać 30% pow ierzchni użytkow ej 
zabudow y na działce; 

3) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji codziennej o spójnej formie pod w zględem 
stylu i zastosow anych materiałów  w  obrębie terenu. 

 
3. Ustala się: 

1) w szelkie działania na terenie są działaniami przy zabytku i muszą być prow adzone zgodnie 
z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony zabytków ; 

2) dla całego terenu obow iązują ustalenia dla strefy ścisłej ochrony konserw atorskiej 
pozostałości zespołu zamkow ego w  Wyszynie zaw arte w  §14 ust. 10; 

3) dopuszcza się realizację zabudow y w yłącznie jako rekonstrukcję zespołu zamkow ego; 
4) zakaz lokalizacji obiektów  tymczasow ych; 
5) obow iązek przeprow adzenia badań konserw atorskich poprzedzających prow adzenie 

działań inw estycyjnych; 
6) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 20% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
7) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż: 60% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu. 
 

4. Forma zabudow y:  
1) w ysokość: nie w iększą  niż 20,0 m. Dla w ież dopuszcza się zw iększenie w ysokości do 

25,0 m; 
2) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci: 30° do 

60°; 
3) ogrodzenie terenu: o w ysokości nie w iększej niż 2,0 m w  formie przęseł z murow anymi 

słupami i podmurów ką o w ysokości nie w iększej niż 0,5 m. Przęsła kute; 
4) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się: 

a) kolorystyka elew acji: zgodna z pierw otną kolorystyką elew acji obiektu, 
b) stosow anie na elew acjach jako materiału w ykończeniow ego w yłącznie tynku i cegły 

licow ej. Dopuszcza się zastosow anie okładzin z piaskow ca, 
c) pokrycie dachu: dachów ka ceramiczna lub blacha płaska. 

 
5. Nie ustala się szczególnych w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych. 
 
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) obsługę terenu z drogi 1KDL poprzez ciąg pieszo – jezdny oznaczony symbolem 4KDX; 
2) dopuszcza się obsługę z terenu drogi w ew nętrznej oznaczonego symbolem 2KDW poprzez 

tereny E 1WS i E 9RM. 
 

7. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  §19 
ust. 4. 

 
8. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
9. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach terenu. 
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§49. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem ZC plan ustala przeznaczenie - tereny 
cmentarzy. 

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) obiekty niezbędne do obsługi cmentarzy, np. kaplica, dom pogrzebow y itp.; 
3) parkingi. 

 
3. Ustala się: 

1) rozbudow ę cmentarzy w  granicach terenów  oznaczonych symbolami: O 2ZC, E 1ZC, I 1ZC; 
2) w yznacza się strefy obsługi cmentarza, oznaczone na rysunku planu, w  granicach 

których obow iązuje zakaz chow ania zw łok; 
3) zachow anie historycznej parcelacji i rozplanow ania, zabytkow ej sztuki sepulkralnej oraz 

zabytkow ego drzew ostanu dla terenów  oznaczonych symbolami: O 1ZC, O 2ZC, E 2ZC. 
 

4. Dla zabudow y, o której mow a w  ust. 2 pkt 2 ustala się w skaźniki dotyczące 
kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 20% pow ierzchni działki; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż: 20% działki w  granicach terenu; 
3) formę zabudow y: 

a) dla obiektów  w  granicach strefy ścisłej ochrony konserw atorskiej: istniejąca, 
b) dla obiektów  lokalizow anych poza strefą ścisłej ochrony konserw atorskiej:  

 w ysokość budynków : nie w iększa niż: 10,0 m, 
 szerokość elew acji frontow ej: nie w iększa niż: 15,0 m, 
 dachy dw uspadow e lub czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 20° do 40°, 
 kierunek głów nej kalenicy dachu: w g decyzji indyw idualnych, dostosow any do 

kompozycji przestrzennej cmentarza; 
4) kolorystykę zabudow y, rodzaj stosow anych materiałów  w ykończeniow ych i formę ogrodzeń  

w  granicach strefy ścisłej ochrony konserw atorskiej należy uzgodnić indyw idualnie z WKZ, 
w  zależności od rodzaju prac, na etapie planow ania inw estycji. 

 
5. Nie ustala się szczególnych w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych. 
 
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg, 

z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią obsługę działek i terenów  
z terenów  dróg klasy niższej. 

 
7. Ustala się obow iązek zapew nienia miejsc postojow ych zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §19 ust. 4. 
 
8. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
9. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

 
§50. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem ZR plan ustala przeznaczenie - tereny 

zieleni naturalnej. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) zbiorniki w odne; 
2) urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji indyw idualnej. 

 
3. Ustala się: 

1) zakaz realizacji zabudow y i tymczasow ych obiektów  budow lanych z w yjątkiem obiektów , 
o których mow a w  ust. 2 pkt 2 i 3; 

2) zachow anie, uporządkow anie  i pielęgnację istniejącej zieleni; 
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3) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80%; 
4) pow ierzchnię zabudow y nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki; 
5) w ysokość obiektów : nie w iększą niż 5,0 m; 
6) dachy: dw uspadow e, czterospadow e, w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: do 45° lub 

dachy płaskie; 
7) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków . 
 

 
§51. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem ZL plan ustala przeznaczenie - lasy. 
 
2. Ustala się: 

1) prow adzenie gospodarki leśnej w  zakresie niezbędnym dla utrzymania w łaściw ych 
w arunków  ekologicznych i w artości użytkow ej, zgodnie z przepisami odrębnymi o lasach; 

2) ochronę ustanow ionych lasów  ochronnych i prow adzenie gospodarki leśnej zgodnie 
z w ymogami przepisów  odrębnych o lasach i planem urządzeniow ym lasu; 

3) zakaz realizacji zabudow y, z w yjątkiem obiektów  i urządzeń dopuszczonych do lokalizacji 
na terenach leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki leśnej; 

4) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej niepow odującej w yłączenia terenu 
z produkcji leśnej; 

5) formę zabudow y: 
a) w ysokość budynków : nie w iększą niż: 10,0 m, 
b) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż: 20,0 m, 
c) dachy dw uspadow e lub czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 20° do 40°; 

6) pow ierzchnię zabudow y – nie w iększą niż 20% pow ierzchni działki; 
7) udział pow ierzchni biologicznie czynnej– nie mniejszy niż 60% w  granicach działki; 
8) w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: dokonyw anie podziałów  zgodnie 

z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomościami; 
9) miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4; 
10) zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi w  §20; 
11) odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie biologicznie 

czynne w  granicach działki. 
 

 
§52. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem ZLS  plan ustala przeznaczenie - tereny 

zalesień. 
 

2. Wyznaczone tereny obejmują grunty przeznaczone do produkcji leśnej zgodnie 
z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki leśnej. 
 

3. Ustala się: 
1) do czasu realizacji zalesienia obow iązują w ymogi zaw arte w  § 43 ust. 3-13; 
2) po w prow adzeniu zalesienia obow iązują odpow iednio w ymogi zaw arte w  §51 ust 2. 

 
 

§53. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem RZL plan ustala przeznaczenie - tereny 
rolnicze wskazane do zalesienia. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zbiorniki w odne. 

 
3. Ustala się: 

1) zachow anie rolniczego użytkow ania terenu do czasu realizacji zalesienia; 
2) zmianę sposobu użytkow ania rolnego na użytkow anie leśne; 
3) nasadzenia należy w prow adzać nie bliżej niż 3,0 m od granicy z działką pozostającą 

w  użytkow aniu rolniczym; 
4) do czasu realizacji zalesienia obow iązują w ymogi zaw arte w  § 43 ust. 3-13; 
5) po w prow adzeniu zalesienia obow iązują odpow iednio w ymogi zaw arte w  §51 ust 2. 
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§54. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem WS  plan ustala przeznaczenie - tereny wód 

powierzchniowych. 
 
2. Dopuszcza się: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem J 1WS: lokalizację obiektów  i urządzeń zw iązanych 
z piętrzeniem i retencjonow aniem w ód; 

2) dla terenów  oznaczonych symbolem J 1WS: w ykorzystanie terenu jako kąpieliska oraz 
lokalizację pomostów  i przystani; 

3) dokonanie korekt granic projektow anego zbiornika na etapie opracow ania projektu jego 
budow y. 

 
3. Ustala się: 

1) zakaz grodzenia terenu; 
2) obow iązek umożliw ienia dostępu dla prow adzenia prac konserw acyjnych; 
3) lokalizację ciągu pieszo-row erow ego dla terenu oznaczonego symbolem: J 1WS. 

Szczegółow y przebieg do ustalenia na etapie realizacji zbiornika; 
4) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 90% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu. 
 

§55. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem PGEr plan ustala przeznaczenie - tereny 
eksploatacji powierzchniowej przewidziane do rekultywacji. 
 

2. Dopuszcza się prow adzenie eksploatacji zgodnie z w arunkami określonymi w  planie 
ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii i górnictw a. 

 
3. Wyznacza się: 

1) strefy rekultyw acji: 
a) w  kierunku w odnym, 
b) w  kierunku leśnym, 
c) w  kierunku rolnym, 
d) w  kierunku rekreacyjno – w ypoczynkow ym; 

2) przebiegi: 
a) drogi dojazdow ej, 
b) ciągu pieszo-row erow ego 

 
4. Dopuszcza się dokonanie korekt: 

1) granic w yznaczonych stref rekultyw acji; 
2) przebiegu drogi dojazdow ej; 
3) przebiegu ciągu pieszo-row erow ego 
na etapie opracow ania projektu rekultyw acji złoża i zagospodarow ania terenu. 

 
5. W strefie rekultyw acji w  kierunku w odnym, po zakończeniu eksploatacji ustala się: 

1) realizację zbiornika w odnego „Władysław ów ”; 
2) po zakończeniu działań rekultyw acyjnych w  strefie: 

a) obow iązują ustalenia szczegółow e dla terenów  w ód pow ierzchniow ych, oznaczonych 
symbolem WS, zaw arte w  § 54, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów  i urządzeń zw iązanych z piętrzeniem 
i retencjonow aniem w ód, w ykorzystanie terenu jako kąpieliska oraz lokalizację 
pomostów  i przystani. 

 
6. W strefie rekultyw acji w  kierunku leśnym, po zakończeniu eksploatacji ustala się: 

1) prow adzenie rekultyw acji terenu w  sposób umożliw iający realizację zalesień; 
2) po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, w  strefie obow iązują ustalenia szczegółow e dla 

terenów  lasów , oznaczonych symbolem ZL, zaw arte w  § 51.   
 

7. W strefie rekultyw acji w  kierunku rolnym, po zakończeniu eksploatacji ustala się: 
1) prow adzenie rekultyw acji terenu w  sposób umożliw iający prow adzenie gospodarki rolnej; 
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2) po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, w  strefie obow iązują ustalenia szczegółow e dla 
terenów  rolniczych, oznaczonych symbolem R, zaw arte w  § 43. 
 
8. W strefie rekultyw acji w  kierunku rekreacyjno-w ypoczynkow ym, po zakończeniu 

eksploatacji ustala się: 
1) prow adzenie rekultyw acji terenu w  sposób umożliw iający realizację zainw estow ania 

w  ramach przeznaczenia podstaw ow ego i dopuszczalnego terenu; 
2) po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, w  strefie obow iązują ustalenia szczegółow e dla 

terenu oznaczonego symbolem O 1UST/ML, zaw arte w  § 41; 
3) realizacja zainw estow ania możliw a jest w yłącznie po zakończeniu rekultyw acji terenu. 

 
9. Ustala się: 

1) likw idację linii kolejow ej i rekultyw ację terenu w  sposób umożliw iający realizację zabudow y; 
2) lokalizację obiektów  i urządzeń zw iązanych z funkcjonow aniem zbiornika w odnego, w  tym 

doprow adzalnika i odprow adzalnika w ód. Szczegółow ą lokalizację w  zależności od 
przyjętych rozw iązań należy określić na etapie projektu rekultyw acji złoża 
i zagospodarow ania terenu. 

 
 

§56. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem MNUr plan ustala przeznaczenie - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług na terenach poeksploatacyjnych. 
 

2. Dopuszcza się dotychczasow e w ykorzystanie terenu zgodnie z w arunkami określonymi 
w  planie ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii 
i górnictw a. 
 

3. Ustala się likw idację linii kolejow ej po zakończeniu działalności górniczej i rekultyw ację 
terenu w  sposób umożliw iający realizację zabudow y.  

 
4. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 

w  tym w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu jak dla terenu zabudow y 
mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług, oznaczonego symbolem O 15MNU, zaw arte w  §28.  
 

5. Realizacja zainw estow ania możliw a jest w yłącznie po likw idacji linii kolejow ej 
i zakończeniu rekultyw acji terenu. 
 
 

§57. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem PUr plan ustala przeznaczenie - tereny 
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług na terenach poeksploatacyjnych. 
  

2. Dopuszcza się dotychczasow e w ykorzystanie terenu zgodnie z w arunkami określonymi 
w  planie ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii 
i górnictw a. 
 

3. Ustala się likw idację linii kolejow ej po zakończeniu działalności górniczej i rekultyw ację 
terenu w  sposób umożliw iający realizację zabudow y.  

 
4. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 

w  tym w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu jak dla terenu obiektów  
produkcyjnych, składów , magazynów  i usług, oznaczonego symbolem O 3PU, zaw arte w  §35.   
 

5. Realizacja zainw estow ania możliw a jest w yłącznie po likw idacji linii kolejow ej 
i zakończeniu rekultyw acji terenu. 
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§58. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem Rr plan ustala przeznaczenie - tereny 
rolnicze na terenach poekspoatacyjnych. 
 

2. Dopuszcza się dotychczasow e w ykorzystanie terenu zgodnie z w arunkami określonymi 
w  planie ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii 
i górnictw a. 

 
3. Ustala się likw idację linii kolejow ej po zakończeniu działalności górniczej i rekultyw ację 

terenu w  sposób umożliw iający realizację zabudow y.  
 
4. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 

w  tym w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu jak dla terenów  rolniczych, 
oznaczonych symbolem R, zaw arte w  §43.   
 

5. Prow adzenie działalności rolniczej i realizacja zainw estow ania możliw a jest w yłącznie po 
likw idacji linii kolejow ej i zakończeniu rekultyw acji terenu. 

 
§59. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem RZLr plan ustala przeznaczenie – tereny 

przeznaczone do zalesienia na terenach poeksploatacyjnych. 
 

2. Dopuszcza się dotychczasow e w ykorzystanie terenu zgodnie z w arunkami określonymi 
w  planie ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii 
i górnictw a. 

 
3. Ustala się likw idację linii kolejow ej po zakończeniu działalności górniczej i rekultyw ację 

terenu w  sposób umożliw iający realizację zalesień.  
 
4. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 

w  tym w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu jak dla terenów  rolniczych 
w skazanych do zalesienia, oznaczonych symbolem RZL, zaw arte w  §53.   
 

5. Realizacja zalesień możliw a jest w yłącznie po likw idacji linii kolejow ej i zakończeniu 
rekultyw acji terenu. 

 
 

§60. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem I-Or plan ustala przeznaczenie - tereny 
nieczynnych składowisk odpadów przewidziane do rekultywacji. 
 

2. Ustala się: 
1) obow iązek rekultyw acji terenu; 
2) zakaz realizacji zabudow y z w yjątkiem obiektów  i urządzeń zw iązanych z rekultyw acją 

terenu; 
3) zakaz realizacji infrastruktury technicznej zw iązanej z zaopatrzeniem w  w odę, w  tym ujęć 

w ody; 
4) w ysokość budynków : nie w iększa niż 8,0 m; 
5) dachy: dw uspadow e, czterospadow e, w ielospadow e o nachyleniu połaci do 45° lub dachy 

płaskie 
6) pow ierzchnię zabudow y – nie w iększa niż 5% pow ierzchni działki; 
7) udział pow ierzchni biologicznie czynnej – nie mniejszy niż 90% w  granicach działki 
 

3. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 
jak dla terenów  oznaczonych symbolem RZL, zaw arte w  §53. 
 

§61. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KP plan ustala przeznaczenie - tereny 
placów publicznych. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) w  granicach strefy lokalizacji zabudow y: obiekty usług z zakresu administracji publicznej, 

kultury, pożarnictw a, handlu; 
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2) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 
codziennej; 

3) obiekty infrastruktury technicznej; 
4) parkingi. 

 
3. Ustala się zakaz: 

1) realizacji zabudow y poza strefą lokalizacji zabudow y, oznaczoną na rysunku planu; 
2) realizacji tymczasow ych obiektów  budow lanych, z w yłączeniem obiektów  zw iązanych 

z organizacją imprez plenerow ych i targów  na czas ich trw ania. 
 

4. Dla terenu ustala się: 
1) utrzymanie i pielęgnację istniejących nasadzeń szpalerow ych i zespołów  zieleni; 
2) pow ierzchnię zabudow y: 100% pow ierzchni działki w  granicach strefy zabudow y; 
3) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 10% pow ierzchni terenu; 
4) w ysokość budynków : nie w iększą niż 14,0 m; 
5) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 50,0 m, 
6) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci: 15 - 45°; 
7) zakaz stosow ania ogrodzeń; 
8) urządzenie naw ierzchni dla ruchu pieszego z w ykorzystaniem: kamienia polnego, granitu, 

kostki brukow ej; 
9) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych: 

a) stosow anie nie w ięcej niż 3 rodzajów  materiałów  w ykończeniow ych na elew acjach;  
b) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu 

siding; 
c) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. 
 
5.  W zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej, ustala się 

1) lokalizację reklam i szyldów  zaw ierających informacje o działalności prow adzonej na 
działce w  formie: 
a) elementów  na budynkach, pod w arunkiem ich uw zględnienia w  kompozycji całej 

elew acji budynku, o łącznej pow ierzchni nie w iększej niż 10% pow ierzchni elew acji, na 
której są usytuow ane, 

b) szyldów  semaforow ych o pow ierzchni nieprzekraczającej 1,0 m²; 
2) lokalizację tablic i szyldów  zaw ierających informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy w  formie 

elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 6,0 m2; 
3) reklamy należy lokalizow ać jako przytw ierdzone do elew acji ujednolicone pod w zględem 

formy i w ykorzystanego materiału. 
 
6. Nie ustala się szczególnych w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych. 
 
7. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg. 

 
8. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenów  zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §19 ust. 4. 
 
9. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 

10. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki oraz do sieci kanalizacji deszczow ej. 
 
 

§62. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDA plan ustala przeznaczenie - tereny 
dróg - autostrady A2.  
 

2. Ustala się: 
1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) parametry techniczne dróg: zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych; 
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3) lokalizację dróg serw isow ych dla obsługi komunikacyjnej terenów  nieposiadających innego 
dostępu do drogi publicznej; 

4) lokalizację w yłącznie obiektów  budow lanych i urządzeń infrastruktury technicznej 
zw iązanych z funkcjonow aniem drogi, stosow nie do przepisów  odrębnych; 

5) dopuszcza się tranzytow y przebieg sieci infrastruktury technicznej niezw iązanej 
z funkcjonow aniem drogi; 

6) lokalizację miejsc obsługi podróżnych, oznaczonych na rysunku planu, w raz z niezbędną 
infrastrukturą w  postaci parkingów , szaletów  publicznych i innych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

7) zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej przylegających terenów  i działek; 
8) dopuszcza się przebudow ę istniejących dróg serw isow ych i w ykorzystanie dla obsługi 

komunikacyjnej terenów  przylegających do autostrady, zgodnie z w arunkami umow y 
zaw artej z zarządcą drogi. 

 
3. Dla zabudow y ustala się: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 40%; 
3) w ysokość budynków : nie w iększa niż 8,0 m; 
4) dachy dw uspadow e, czterospadow e, w ielospadow e lub dachy płaskie; 
spadki dachów : do 45°. 

 
4. Dopuszcza się stosow anie rozw iązań służących ograniczeniu oddziaływ ań akustycznych 

autostrady. Realizacja zabezpieczeń akustycznych dla inw estycji polegających na budow ie  
now ych obiektów  z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi lokalizow anymi w  zasięgu 
uciążliw ości autostrady należy do realizującego inw estycję. 
 

5. Dopuszcza się lokalizację elementów  reklamow ych, zgodnie z przepisami o drogach 
publicznymi pod w arunkiem uzyskania pozytyw nej opinii zarządcy drogi. 
 
 

§63. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDZ plan ustala przeznaczenie - tereny dróg 
zbiorczych.  
 

2. Ustala się: 
1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) parametry techniczne dróg: zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych; 
3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
4) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek. 

 
3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) elementów  reklamow ych w  zgodzie z przepisami o drogach publicznych pod w arunkiem 
uzyskania pozytyw nej opinii zarządcy drogi; 

2) ekranów  akustycznych, w  przypadku, gdy w ystąpi konieczność ograniczenia oddziaływania 
akustycznego na tereny podlegające ochronie akustycznej na podstaw ie przepisów  
odrębnych o ochronie środow iska. 

 
§64. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDL plan ustala przeznaczenie - tereny dróg 

lokalnych.  
 
2. Ustala się: 

1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) parametry techniczne dróg zgodne z w ymogami przepisów  odrębnych; 
3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
4) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek. 

 
3. Dopuszcza się lokalizację elementów  reklamow ych w  zgodzie z przepisami o drogach 

publicznych pod w arunkiem uzyskania pozytyw nej opinii zarządcy drogi. 



 67

 
§65. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem KDD plan ustala przeznaczenie - tereny 

dróg dojazdowych.  
 
2. Ustala się: 

1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) parametry techniczne dróg zgodne z w ymogami przepisów  odrębnych; 
3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
4) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek, z zastrzeżeniem, iż dąży się do 

zapew nienia obsługi komunikacyjnej z terenów  dróg klasy niższej. 
 

3. Dopuszcza się lokalizację elementów  reklamow ych w  zgodzie z przepisami o drogach 
publicznych pod w arunkiem uzyskania pozytyw nej opinii zarządcy drogi. 
 
 

§66. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDX plan ustala przeznaczenie - tereny 
publicznych ciągów pieszo – jezdnych. 

 
2. Ustala się: 

1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
2) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
3) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek; 
4) zakaz lokalizacji reklam. 
 

§67. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KX plan ustala przeznaczenie - tereny 
publicznych ciągów pieszych. 
 

2. Ustala się: 
1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacje naziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
3) w yłącznie ruch pieszy i row erow y; 
4) zakaz lokalizacji reklam. 

 
§68. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDW plan ustala przeznaczenie - tereny 

dróg wewnętrznych.  
 
2. Ustala się: 

1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
3) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek; 
4) zakaz lokalizacji reklam. 

 
Rozdział 4 

 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§69. W granicach podobszaru I, tracą moc: 

1) uchw ała nr 73/03 Rady Gminy Władysław ów  z 28 października 2003 r. w  spraw ie 
uchw alenia miejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów  
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 190, poz. 3539 z dnia 10 grudnia 2003 r.); 

2) uchw ała nr 171/05 Rady Gminy Władysław ów  z dnia 27 czerw ca 2005 r. w  spraw ie zmiany 
miejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów  (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 133, poz. 3696 z dnia 30 sierpnia 2005 r.). 
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§70. Do spraw  w szczętych, a nie zakończonych ostateczną decyzją stosuje się przepisy 
uchw ały.  

 
§71. Wykonanie uchw ały pow ierza się Wójtow i Gminy Władysław ów . 

 
§72. Uchw ała w chodzi w  życie po upływ ie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w  Dzienniku 

Urzędow ym Wojew ództw a Wielkopolskiego.  
 
 
 

 
 

Przew odniczący Rady Gminy Władysław ów  



 1

UCHWAŁA Nr 163/13 
Rady Gminy Władysławów 

z dnia 27 marca 2013 r.   
w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Władysławów – podobszar II 
 

 
Na podstaw ie art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustaw y z dnia 27 marca 2003 r. o planow aniu 
i zagospodarow aniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1455 oraz z 2013 r. poz. 
21), art. 4 ust. 2 ustaw y z dnia 25 czerw ca 2010 r. o zmianie ustaw y o planow aniu 
i zagospodarow aniu przestrzennym, ustaw y o Państw ow ej Inspekcji Sanitarnej oraz ustaw y 
o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz art. 7 ust. 1 
pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustaw y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz 
z 2013 r. poz. 153) w  zw iązku z uchw ałą Nr 220/2010 Rady Gminy Władysław ów  z dnia 16 marca 
2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Władysławów, zmienionej uchw ałą Nr 127/12 Rady Gminy Władysław ów  
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów, Rada Gminy 
Władysławów uchwala, co następuje: 

 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§1. 1. Stw ierdza się zgodność planu z ustaleniami Studium uw arunkow ań i kierunków  

zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów , przyjętego uchw ałą Nr 205/09 Rady 
Gminy Władysław ów  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów,  zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 

2. Uchw ala się miejscow y plan zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów  - 
podobszaru II, zw any dalej planem. 
 

3. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uw ag do projektu planu, zgodnie z załącznikiem 
nr 3. 
 

4. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w  planie, inw estycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań w łasnych gminy oraz zasadach ich f inansow ania, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
 

§2. 1. Granice obszaru objętego planem w yznaczają granice administracyjne gminy 
Władysław ów  z w yłączeniem następujących fragmentów  obrębów : 

1) Kamionka – w  granicach działek o nr ew id. 67/4, 66/2, 65/2, 64/2, 63/2, 62/2, 61/2, 60/2, 
59/2, 58/2; 

2) Mariantów  - w  granicach działek o nr ew id. 232, 186/3, 306, 305, 307/1; 



 2

3) Wyszyna - w  granicach działek o nr ew id. 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 459, 41/1, 450, 449, 448, 
447, 446, 452, 444, 445, 451, 41/3 41/4, 41/5, 41/6, 41/8, 39, 457 oraz południow ej części 
działki nr ew id. 38/2; 

4) Felicjanów  – w  granicach działek o nr ew id. 61 i 64. 
 

2. Granice podobszaru II, w  granicach obszaru objętego planem, będącego przedmiotem 
niniejszej uchw ały, w yznaczają granice następujących obrębów  geodezyjnych: Leonia, Wyszyna 
(z w yłączeniem działek o nr ew id. 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 459, 41/1, 450, 449, 448, 447, 446, 452, 
444, 445, 451, 41/3 41/4, 41/5, 41/6, 41/8, 39, 457 oraz południow ej części działki nr ew id. 38/2), 
Przyborów , Jabłonna, Skarbki, Chylin, Russocice, Felicjanów  (z w yłączeniem działek o nr ew id. 61 
i 64), Władysław ów , Mariantów  (z w yłączeniem działek o nr ew id. 232, 186/3, 306, 305, 307/1), 
Małoszyna, Międzylesie. 
 

3. Granice obszaru objętego planem oraz podobszarów  oznaczono na rysunku planu. 
 
§3. Integralną częścią uchw ały jest: 

1) rysunek planu w  skali 1: 2000, stanow iący załącznik nr 1 do niniejszej uchw ały, składający 
się z 13 arkuszy opracow anych na mapie ew idencyjnej; 

2) stw ierdzenie przez Radę Gminy Władysław ów  zgodności planu z ustaleniami Studium 
uw arunkow ań i kierunków  zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów , 
stanow iące załącznik nr 2 do niniejszej uchw ały; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Władysław ów  o sposobie rozpatrzenia uw ag do projektu planu, 
stanow iące załącznik nr 3 do niniejszej uchw ały; 

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Władysław ów  o sposobie realizacji, zapisanych w  planie, 
inw estycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań w łasnych gminy oraz 
zasadach ich f inansow ania, stanow iące załącznik nr 4 do niniejszej uchw ały. 
 
 
§4. Celem regulacji zaw artych w  ustaleniach planu jest: 

1) określenie przeznaczenia terenów  oraz ustalenie zasad ich zabudow y i zagospodarow ania; 
2) stw orzenie podstaw  materialno - praw nych do w ydaw ania decyzji administracyjnych; 
3) ochrona interesu publicznego, w  zakresie komunikacji, inżynierii, ochrony środow iska oraz 

dziedzictw a kulturow ego; 
4) ochrona i kształtow anie ładu przestrzennego. 

 
 

§5. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie: 
1) przeznaczenia terenów  oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarow ania; 
2) zasad w  zakresie kształtow ania terenów  publicznych; 
3) zasad realizacji celów  publicznych; 
4) zasad ochrony i kształtow ania ładu przestrzennego; 
5) zasad ochrony środow iska, przyrody i krajobrazu kulturow ego; 
6) zasad ochrony dziedzictw a kulturow ego i zabytków  oraz dóbr kultury w spółczesnej; 
7) parametrów  i w skaźników  kształtow ania zabudow y oraz zagospodarow ania terenu, w  tym 

linie zabudow y, gabaryty obiektów  i w skaźniki intensyw ności zabudow y; 
8) granic i sposób zagospodarow ania terenów  lub obiektów  podlegających ochronie, 

ustalonych na podstaw ie odrębnych przepisów ; 
9) zasad i w arunków  scalania i podziału nieruchomości; 
10) szczególnych w arunków  zagospodarow ania terenów  oraz ograniczeń w  ich użytkow aniu, 

w  tym zakaz zabudow y; 
11) zasad modernizacji, rozbudow y i budow y systemów  komunikacji; 
12) zasad modernizacji, rozbudow y i budow y systemów  infrastruktury technicznej; 
13) zasad obsługi terenów  w  zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej; 
14) zasad eksploatacji złóż kopalin; 
15) sposobu i terminu tymczasow ego zagospodarow ania, urządzania i użytkow ania terenów ; 
16) w ymogów  zapew nienia bezpieczeństw a i obronności państw a; 
17) staw ek procentow ych w zrostu w artości nieruchomości, na podstaw ie których ustala się 

jednorazow ą opłatę, stanow iącą dochód w łasny gminy. 
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§6. 1. Ilekroć w  uchw ale jest mow a o: 

1) ustawie  – należy przez to rozumieć ustaw ę regulującą zagadnienia z zakresu planow ania 
przestrzennego. W stanie praw nym w  dniu uchw alenia planu ustaw ę z dnia 27 marca 2003 
roku o planow aniu i zagospodarow aniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), o ile 
z treści przepisu nie w ynika inaczej; 

2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw  w raz z aktami 
w ykonaw czymi; 

3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchw ałę Rady Gminy Władysław ów , o ile 
z treści przepisu nie w ynika inaczej; 

4) jednostce planistycznej – należy przez to rozumieć grunty w  granicach obrębu 
geodezyjnego, w  granicach oznaczonych na rysunku planu, oznaczone na rysunku oraz 
w  tekście uchw ały pełnymi nazw ami oraz symbolami literow ymi od A do X; 

5) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscow y plan zagospodarow ania 
przestrzennego, stanow iący przepis gminny, obejmujący obszar określony w  §2 ust. 2 
uchw ały, o ile z treści przepisu nie w ynika inaczej; 

6) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie w  skali 
1: 2000, stanow iący załącznik nr 1 do niniejszej uchw ały; 

7) granicach opracowania – należy przez to rozumieć granice opracow ania rysunku planu 
na w ykorzystanej na danym arkuszu kopii mapy ew idencyjnej, stanow iącej jednocześnie 
granice obow iązyw ania oznaczeń graficznych użytych na arkuszu rysunku planu; 

8) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć funkcję, na jaką teren, w yznaczony liniami 
rozgraniczającymi, ma być zagospodarow any i użytkow any; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć funkcję, na jaką teren, 
w yznaczony liniami rozgraniczającymi, może być zagospodarow any i użytkow any 
z zachow aniem w arunków  określonych w  planie; 

10) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w  granicach 
przedstaw ionych na rysunku planu i określony w  uchw ale Nr 220/2010 Rady Gminy 
Władysław ów  z dnia 16 marca 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów zmienionej 
uchw ałą Nr 127/12 Rady Gminy Władysław ów  z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Władysławów; 

11) podobszar II – należy przez to rozumieć będącą przedmiotem niniejszej uchw ały część 
obszaru objętego planem określoną w  uchw ale Nr 220/2010 Rady Gminy Władysław ów  
z dnia 16 marca 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów zmienionej uchw ałą Nr 127/12 
Rady Gminy Władysław ów  z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Władysławów;,  

12) terenie – należy przez to rozumieć teren w yznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem; 

13) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren w  ramach którego planow ana jest 
realizacja zainw estow ania zw iązana ze zmianą zagospodarow ania terenu oraz realizacją 
zabudow y; 

14) oznaczeniu – należy przez to rozumieć oznaczenie symbolem na rysunku planu: 
a) terenów dróg, w  którym kolejno: 

 pierw sze litery od A do X oznaczają jednostkę planistyczną, w  której zlokalizow any 
jest teren, 

 liczby oznaczają numer terenu w yróżniający go z terenów  dróg o tej samej 
projektow anej klasie technicznej, 

 litery po liczbach oznaczają projektow aną klasę techniczną, 
 liczby po znaku ukośnika oznaczają ,,,,kolejny odcinek drogi w  granicach jednostki 

planistycznej, 
b) pozostałych terenów, w  którym kolejno: 

 pierw sze litery od A do X oznaczają jednostkę planistyczną, w  której zlokalizow any 
jest teren, 

 liczby oznaczają numer terenu w yróżniający go z terenów  w  granicach jednostki 
planistycznej o tym samym przeznaczeniu podstaw ow ym, 
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 litery po liczbach oznaczają przeznaczenie terenu; 
15) działce – należy przez to rozumieć działkę budow laną w  rozumieniu ustaw y, w  granicach 

terenu; 
16) działce sąsiedniej - należy przez to rozumieć działkę zlokalizow aną przy tej samej drodze 

w  odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki; 
17) innej działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć odpow iednie rodzaje 

przedsięw zięć, innych niż mogące znacząco oddziaływ ać na środow isko, określone 
w  przepisach o ochronie środow iska; 

18) kierunku kalenicy – należy przez to rozumieć usytuow anie głów nej kalenicy budynku 
w zględem frontu działki lub granicy z działką sąsiednią; 

19) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kacie nachylenia połaci nie w iększym 
niż 15°; 

20) kącie położenia granic nowych działek  – należy przez to rozumieć określony 
w  ustaleniach szczegółow ych kąt, jaki mają tw orzyć z pasem drogow ym dochodzące do 
niego now e granice działek; 

21) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę między terenami o różnym 
sposobie użytkow ania, zagospodarow ania lub różnym przeznaczeniu (w  tym rów nież 
drogi), ustalone niniejszym planem; 

22) modernizacji – należy przez to rozumieć działania zw iązane ze zw iększeniem w artości 
użytkow ej lub technicznej istniejącego obiektu lub urządzenia; 

23) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie można 
sytuow ać budynków  i innych obiektów  kubaturow ych. Ograniczenie nie dotyczy części 
nadziemnych budynków  takich jak balkony i loggie oraz niezabudow anych ganków , 
daszków  nad furtkami, schodów  do budynku itp.; 

24) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię obow iązującego 
sytuow ania frontow ych ścian budynków  i innych obiektów  kubaturow ych, zaliczonych w g 
obow iązujących norm do kubatury budynku w  całości, bez praw a przekroczenia tej linii. Nie 
dotyczy części nadziemnych budynków  takich jak balkony i loggie oraz niezabudow anych 
ganków , daszków  nad furtkami, schodów  do budynku itp.; 

25) szerokości elewacji frontowej budynku – należy przez to rozumieć w idoczną od strony 
frontu działki elew ację budynku lub jego części, w yodrębnioną jako osobna bryła z w łasnym 
dachem; 

26) uciążliwości obiektów i urządzeń – należy przez to rozumieć negatyw ne ich 
oddziaływ anie na otoczenie, pow odow ane emisją gazów , pyłów , zapachów , hałasu, 
promieniow ania itp., a także w ynikające ze w zmożonego ruchu pojazdów  zw iązanego 
z funkcjonow aniem tych obiektów  i urządzeń; 

27) zakazie bezpośredniej obsługi komunikacyjnej przylegających terenów i działek  – 
należy przez to rozumieć zakaz urządzania zjazdów  i w łączeń dróg w ew nętrznych 
i dojazdow ych niew skazanych na rysunku planu; 

28) WKZ – należy przez to rozumieć w łaściw y organ w  zakresie ochrony zabytków  - 
Wojew ódzki Konserw ator Zabytków ; 

29) obiekcie lub urządzeniu rekreacji codziennej – należy przez to rozumieć urządzenia 
placów  zabaw  dla dzieci oraz urządzenia sportow e dla młodzieży; 

30) garażu lub budynku gospodarczym zintegrowanym z budynkiem mieszkalnym - 
należy przez to rozumieć garaż lub budynek gospodarczy stanow iące część budynku 
mieszkalnego lub bezpośrednio do niego przylegające częścią długości sw ojej ściany; 

31) udziale powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć w yrażony w  % 
udział terenu biologicznie czynnego, w  rozumieniu przepisów  odrębnych, w  pow ierzchni 
działki w  granicach terenu;  

32) elektrowni w iatrowej – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne i budow le 
stanow iące funkcjonalną całość, w ykorzystujące energię w iatru do w ytw arzania energii 
elektrycznej; 

33) infrastrukturze technicznej elektrowni w iatrowej – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne niezbędne do funkcjonow ania elektrow ni w iatrow ej takie jak: stacje 
transformatorow e, drogi dojazdow e, place montażow o-serw isow e, linie kablow e 
elektroenergetyczne i teletechniczne, a także maszty i urządzenia pomiarow e; 

34) strefie oddziaływania elektrowni w iatrowych I – należy przez to rozumieć strefę 
oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych, w  granicach której mogą w ystępow ać przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów  hałasu ustalone w  przepisach odrębnych dla terenów : 
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zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, zabudow y zw iązanej ze stałym lub czasow ym 
pobytem dzieci i młodzieży, szpitali, zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorow ego, zabudow y zagrodow ej, zabudow y rekreacyjno-w ypoczynkowej, 
zabudow y mieszkaniow o-usługow ej; 

35) strefie oddziaływania elektrowni w iatrowych II – należy przez to rozumieć strefę 
oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych, w  granicach której mogą w ystępow ać przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów  hałasu ustalone w  przepisach odrębnych dla terenów : 
zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, zabudow y zw iązanej ze stałym lub czasow ym 
pobytem dzieci i młodzieży, domów  opieki społecznej, szpitali. 

  
2.  Pojęcia i określenia użyte w  ustaleniach planu, a nie zdefiniow ane w  ust. 1 należy 

rozumieć zgodnie z obow iązującymi przepisami praw a. 
 
 
§7. 1. Dla obszaru objętego planem w  granicach podobszaru II obow iązują ogólne 

ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady obsługi w  zakresie komunikacji i infrastruktury 
technicznej, zasady ochrony środow iska przyrodniczego i kulturow ego oraz zasady realizacji 
zagospodarow ania, zaw arte w  ustaleniach ogólnych i szczegółow ych, odpow iednio w  rozdziałach 
2 i 3 uchw ały. 

 
2. Obszar objęty planem podzielono na jednostki planistyczne: 

1) obręb Beznazwa – jednostka planistyczna A; 
2) obręb Kuny - jednostka planistyczna B; 
3) obręb Leonia - jednostka planistyczna C; 
4) obręb Stawki - jednostka planistyczna D; 
5) obręb Wyszyna - jednostka planistyczna E; 
6) obręb Piorunów  - jednostka planistyczna F; 
7) obręb Stefania - jednostka planistyczna G; 
8) obręb Natalia - jednostka planistyczna H; 
9) obręb Przyborów  - jednostka planistyczna I; 
10) obręb Jabłonna - jednostka planistyczna J; 
11) obręb Tarnowski Młyn - jednostka planistyczna K; 
12) obręb Kamionka - jednostka planistyczna L; 
13) obręb Milinów  - jednostka planistyczna Ł; 
14) obręb Skarbki - jednostka planistyczna M; 
15) obręb Chylin - jednostka planistyczna N; 
16) obręb Russocice - jednostka planistyczna O; 
17) obręb Głogowa - jednostka planistyczna P; 
18) obręb Felicjanów  - jednostka planistyczna R; 
19) obręb Władysławów  - jednostka planistyczna S ; 
20) obręb Mariantów  - jednostka planistyczna T; 
21) obręb Polichno - jednostka planistyczna U; 
22) obręb Małoszyna - jednostka planistyczna W; 
23) obręb Międzylesie  - jednostka planistyczna X. 

 
3. Podobszar II obejmuje następujące jednostki planistyczne: 

1) obręb Leonia - jednostka planistyczna C; 
2) obręb Wyszyna - jednostka planistyczna E; 
3) obręb Przyborów  - jednostka planistyczna I; 
4) obręb Jabłonna - jednostka planistyczna J; 
5) obręb Skarbki - jednostka planistyczna M; 
6) obręb Chylin - jednostka planistyczna N; 
7) obręb Russocice - jednostka planistyczna O; 
8) obręb Felicjanów  - jednostka planistyczna R; 
9) obręb Władysławów  - jednostka planistyczna S ; 
10) obręb Mariantów  - jednostka planistyczna T; 
11) obręb Małoszyna - jednostka planistyczna W; 
12) obręb Międzylesie  - jednostka planistyczna X. 
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4. W granicach podobszaru II w ydzielono tereny, które oznaczono na rysunku planu dla 

pow iązania rysunku planu z ustaleniami tekstow ymi. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

§8. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obow iązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 
2) granice podobszarów ; 
3) granice jednostek planistycznych/obrębów ; 
4) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarow ania; 
5) obow iązujące linie zabudow y;  
6) nieprzekraczalne linie zabudow y; 
7) nieprzekraczalne linie zabudow y dla jednokondygnacyjnych obiektów  budow lanych 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 
8) nieprzekraczalne linie zabudow y dla w ielokondygnacyjnych obiektów  budow lanych 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 
9) przeznaczenie terenów ; 
10) łąki w  granicach lasów  w  administracji Lasów  państw ow ych; 
11) strefa lokalizacji zabudow y; 
12) strefa ochrony istniejących cieków  i row ów ; 
13) strefa zieleni ochronnej; 
14) strefa obsługi cmentarza; 
15) strefa rekreacji ogólnodostępna; 
16) strefa oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I; 
17) strefa oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych II; 
18) przebieg dróg przew idzianych do realizacji w  granicach terenów : dróg w ew nętrznych/ 

publicznych; 
19) przebieg ciągów  pieszo-row erow ych przew idzianych do realizacji w  granicach terenów ; 
20) przebieg dróg w  granicach terenu autostrady A2: publicznych/serw isow ych; 
21) granice obszaru przestrzeni publicznej; 
22) granice stref ochrony konserw atorskiej: 

a) ścisłej ochrony konserw atorskiej, 
b) ochrony zachow anej parcelacji, 
c) ochrony krajobrazu, 
d) granice stref intensyw nego w ystępow ania stanow isk archeologicznych, 
e) ochrony zew idencjonow anych stanow isk archeologicznych; 

23) strefa bezpieczeństw a od istniejących napow ietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV 
i 110 kV oraz od projektow anej linii 400kV; 

24) granice obszaru eksploatacji pow ierzchniow ej przew idzianego do rekultyw acji; 
25) linia kolejow a przew idziana do likw idacji; 
26) strefa rekultyw acji w  kierunku rolnym; 
27) strefa rekultyw acji w  kierunku leśnym; 
28) strefa rekultyw acji w  kierunku w odnym; 
29) strefa rekultyw acji w  kierunku rekreacyjno-w ypoczynkow ym. 

 
§9. 1. Na obszarze planu w yznacza się tereny, będące przedmiotem przepisów  ogólnych 

i szczegółow ych, o następującym przeznaczeniu: 
1) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN; 
2) tereny zabudow y zagrodow ej, oznaczone symbolem RM; 
3) tereny obsługi produkcji w  gospodarstw ach rolnych, oznaczone symbolem RU; 
4) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług, oznaczone symbolem MNU; 
5) tereny zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej i usług, oznaczone symbolem MWU; 
6) tereny zabudow y usługow ej i mieszkaniow ej w ielorodzinnej, oznaczone symbolem UMW; 
7) tereny zabudow y usługow ej, oznaczone symbolem U; 
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8) tereny zabudow y usługow ej i obsługi produkcji w  gospodarstw ach rolnych, oznaczone 
symbolem U/RU; 

9) tereny zabudow y usług kultury zw iązanych z kultem religijnym, oznaczone symbolem UK; 
10) tereny zabudow y usług ośw iaty i usług innych, oznaczone symbolem UO/U; 
11) tereny obiektów  produkcyjnych, składów , magazynów  i usług, oznaczone symbolem PU; 
12) tereny infrastruktury technicznej – zbiorow ego zaopatrzenia w  w odę, oznaczone 

symbolem I - W; 
13) tereny infrastruktury technicznej – kanalizacji zbiorow ej w  zakresie odprow adzania 

i oczyszczania ścieków , oznaczone symbolem I – K; 
14) tereny infrastruktury technicznej – elektrow ni w iatrow ych, oznaczone symbolem I – EW; 
15) tereny infrastruktury technicznej – gospodarki odpadami, oznaczony symbolem I - O, 
16) tereny sportu, turystyki i rekreacji, oznaczone symbolem UST; 
17) tereny sportu, turystyki, rekreacji, zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i rekreacji 

indyw idualnej, oznaczone symbolem UST/ML; 
18) tereny sportu ekstensyw ne, oznaczone symbolem USE; 
19) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R; 
20) tereny użytków  zielonych, łąk i pastw isk, oznaczone symbolem RZ; 
21) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP; 
22) tereny zieleni urządzonej i usług, oznaczone symbolem ZP/U; 
23) tereny zieleni urządzonej, zabudow y usługow ej i mieszkaniow ej jednorodzinnej, oznaczone 

symbolem ZP/UMN; 
24) tereny zieleni urządzonej zespołu zamkow ego i usług, oznaczone symbolem ZPZ/U; 
25) tereny cmentarzy, oznaczone symbolem ZC; 
26) tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolem ZR; 
27) lasy, oznaczone symbolem ZL; 
28) tereny zalesień, oznaczone symbolem ZLS ; 
29) tereny rolnicze w skazane do zalesienia, oznaczone symbolem RZL; 
30) tereny w ód pow ierzchniow ych, oznaczone symbolem WS ; 
31) tereny eksploatacji pow ierzchniow ej przew idziane do rekultyw acji, oznaczone symbolem 

PGEr; 
32) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług na terenach poeksploatacyjnych, 

oznaczone symbolem MNUr; 
33) tereny obiektów  produkcyjnych, składów , magazynów  i usług na terenach 

poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem PUr; 
34) tereny rolnicze na terenach poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem Rr; 
35) tereny przeznaczone do zalesienia na terenach poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem 

RZLr; 
36) tereny nieczynnych składow isk odpadów  przew idziane do rekultyw acji, oznaczone 

symbolem I-Or; 
37) tereny publicznych placów , oznaczone symbolem KP; 
38) tereny dróg: 

a) autostrady A2, oznaczone symbolem KDA, 
b) dróg zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ, 
c) dróg lokalnych, oznaczone symbolem KDL, 
d) dróg dojazdow ych, oznaczone symbolem KDD; 

39) tereny publicznych ciągów  pieszo-jezdnych, oznaczone symbolem KDX; 
40) tereny publicznych ciągów  pieszych, oznaczone symbolem KX; 
41) tereny dróg w ew nętrznych, oznaczone symbolem KDW. 

 
2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarow ania w yznacza się na rysunku planu. 
 
3. Dla terenów , o których mow a w  ust. 1, ustala się przeznaczenie, a w  uzasadnionych 

przypadkach, określa się przeznaczenie dopuszczalne i w arunki jego dopuszczenia. 
 
4. Nie dopuszcza się możliw ości realizacji na terenach innego zainw estow ania niż zgodne 

z ustalonym przeznaczeniem i przeznaczeniem dopuszczalnym. 
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§10. 1. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych w yznacza się obszar 
przestrzeni publicznej, w  jednostkach planistycznych O - Russocice oraz S  –Władysław ów , 
oznaczony na rysunku planu granicami. 

 
2. Dla obszaru przestrzeni publicznej ustala się: 

1) utrzymanie funkcji rynku miejskiego z zabudow ą pierzei, o skali, formie, materiałach 
i kolorystyce korespondujących z formami historycznymi zachow anej zabudow y 
pierzejow ej; 

2) zagospodarow anie terenu i kształtow anie naw ierzchni w  sposób umożliw iający organizację 
imprez masow ych oraz poruszanie się osobom niepełnospraw nym ruchow o; 

3) stosow anie reklam ujednoliconych pod w zględem formy, przytw ierdzonych do elew acji, 
latarni lub w olnostojących mieszczących reklamę kilku podmiotów . Nie dopuszcza się 
lokalizacji indyw idualnych, w olnostojących reklam, z w yłączeniem informacji gminnych; 

4) lokalizację obiektów  małej architektury tj.: ław ki, fontanny, kosze, obudow y drzew , pachołki, 
balustrady schodów  i balkonów  oraz ogrodzenia o spójnej formie pod w zględem stylu 
i zastosow anych materiałów ; 

5) realizację elementów  małej architektury niezbędnych dla obsługi komunikacyjnej, 
informacji, ośw ietlenia terenu, utrzymania porządku i bezpieczeństw a użytkow ników  obiektu 
w  sposób nie pow odujący ograniczenia czytelności historycznych budow li i ich pierw otnego 
układu przestrzennego; 

6) uczytelnienie historycznego układu przestrzennego, jego poszczególnych elementów  
i historycznych form poprzez selekcję i usunięcie niezbędnej ilości zieleni w ysokiej oraz 
krzew ów , przysłaniających w idok na kościół i otaczające pierzeje rynku. W przypadku 
konieczności w ycinki drzew  należy uzyskać zgodę w łaściw ych służb; 

7) w prow adzenie uzupełniających nasadzeń szpalerow ych drzew  o w  miarę jednorodnym 
składzie gatunkow ym; 

8) zakaz lokalizacji tymczasow ych obiektów  handlow o-usługow ych. Zakaz nie dotyczy 
obiektów  zw iązanych z organizacją plenerow ych imprez masow ych. 

 
§11. W zakresie realizacji celów publicznych ustala się: 

1) obszarami realizacji celów  publicznych są tereny: 
a) zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP – jako służące budow ie oraz utrzymyw aniu 

obiektów  i urządzeń służących ochronie środow iska, w  rozumieniu przepisów  
odrębnych, 

b) usług ośw iaty i usług innych, oznaczone symbolem UO/U, 
c) sportu, turystyki i rekreacji, oznaczone symbolem UST, 
d) sportu, turystyki, rekreacji zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i rekreacji 

indyw idualnej, oznaczone symbolem UST/ML, 
e) sportu ekstensyw ne, oznaczone symbolem USE, 
f) infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami: I-W, I-K, I-E, 
g) dróg: autostrady, zbiorczych, lokalnych i dojazdow ych, pod w arunkiem ich zaliczenia  do 

dróg publicznych w  trybie przew idzianym w  przepisach odrębnych o drogach 
publicznych, oznaczonych symbolami KDA, KDZ, KDL, KDD, 

h) publicznych ciągów  pieszo-jezdnych, oznaczone symbolem KDX oraz publicznych 
ciągów  pieszych, oznaczonych symbolem KX, jako służące budow ie i utrzymyw aniu 
publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w  w odę i odprow adzania 
ścieków  oraz budow ie i utrzymyw aniu przew odów  i urządzeń służących do przesyłania 
płynów , pary, gazów  i energii elektrycznej, a także innych obiektów  i urządzeń 
niezbędnych do korzystania z tych przew odów  i urządzeń, w  rozumieniu przepisów  
odrębnych; 

2) dopuszcza się realizację celów  publicznych na pozostałych terenach w  ramach funkcji 
i w arunków  zagospodarow ania terenu określonych dla poszczególnych terenów  
w  ustaleniach szczegółow ych. 

 
 

§12. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 
1) zasady kształtow ania ładu przestrzennego w prow adza się poprzez nakazy, zakazy, 

dopuszczenia i ograniczenia w  zagospodarow aniu zgodnie z ustaleniami dla 
poszczególnych terenów  zaw artych w  ustaleniach szczegółow ych; 
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2) nie dopuszcza się lokalizow ania na terenach obiektów  o funkcji innej, niż zw iązana 
z ustalonym dla terenu przeznaczeniem i przeznaczeniem dopuszczalnym; 

3) ukształtow ania w ymagają: 
a) zagospodarow anie terenów , zgodnie z ustaleniami szczegółow ymi określonymi dla 

poszczególnych terenów , 
b) struktura komunikacyjna, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad modernizacji, 

rozbudow y i budow y systemów  komunikacji, zaw artymi w  ustaleniach szczegółow ych 
dla terenów  dróg, publicznych ciągów  pieszo-jezdnych, publicznych ciągów  pieszych 
oraz dróg w ew nętrznych; 

4) rew aloryzacji w ymagają obiekty i obszary zabytkow e, o których mow a w  § 14; 
5) ochroną obejmuje się elementy dziedzictw a kulturow ego zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §14; 
6) w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 

a) szczegółow e w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych ustala się zgodnie 
z w ymogami określonymi dla poszczególnych terenów  zaw artymi w  ustaleniach 
szczegółow ych, 

b) dla każdej z działek pow stałej w  w yniku podziału należy zapew nić dostęp do drogi 
publicznej - bezpośredni lub poprzez w ydzieloną drogę w ew nętrzną, spełniającą 
w ymagania: 
 szerokość - zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  ustaleniach szczegółow ych dla 

poszczególnych terenów , 
 szerokość drogi na załamaniach i na połączeniach z innymi drogami pow inna 

umożliw iać urządzenie naw ierzchni utw ardzonej, przeznaczonej dla ruchu pojazdów , 
spełniającej minimalne w arunki w  zakresie szerokości i promieni łuków  kołow ych 
określonych dla jezdni dróg dojazdow ych, zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych 
dotyczących dróg publicznych, 

 w  przypadku nieprzelotow ego, „ślepego”, zakończenia drogi należy zastosow ać 
poszerzenie umożliw iające zaw racanie pojazdów . Szerokość poszerzenia pow inna 
być dostosow ana do rodzaju pojazdów  mających się poruszać po drodze oraz 
w ymogów  ochrony przeciw pożarow ej, jeśli droga ta ma stanow ić drogę pożarow ą, 
zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych 

c) dopuszcza się dokonanie podziału działki niepow odującego zmiany szerokości frontow ej 
działki, której szerokość frontu jest mniejsza, niż minimalna szerokość określona 
w  ustaleniach szczegółow ych, 

d) podziały działek dokonyw ane w  celu dodzielenia w ydzielonej działki do działki sąsiedniej 
oraz w ydzielanie działek zw iązane z budow ą lub poszerzeniami dróg oraz lokalizacją 
urządzeń infrastruktury technicznej w inny być dokonyw ane stosow nie do potrzeb, 
niezależnie od w arunków  zaw artych w  ustaleniach szczegółow ych w  zakresie zasad 
podziału nieruchomości oraz w skaźników  dotyczących kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu, 

e) przy podziale działek, przez teren których zaprojektow ano przebiegi dróg, dopuszcza się 
dokonanie podziału bez w ydzielania terenu przew idzianego pod budow ę drogi, pod 
w arunkiem, iż parametry now ow ydzielanych działek będą gw arantow ały zachow anie 
parametrów  określonych w  ustaleniach szczegółow ych dla poszczególnych terenów  
w  zakresie zasad podziału nieruchomości oraz w skaźników  kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu, po późniejszym w ydzieleniu terenu przew idzianego pod 
budow ę drogi, 

f) dopuszcza się dokonanie podziału, w  celu w ydzielenia działki gruntu nie spełniającej 
w ymagań dla działki budow lanej, przeznaczonej na pow iększenie innej działki, o takim 
samym przeznaczeniu ustalonym w  miejscow ym planie zagospodarow ania 
przestrzennego, w  celu popraw y w arunków  jej zagospodarow ania lub umożliw ienia jej 
zagospodarow ania w  sposób zgodny z ustaleniami planu, 

g) w  granicach strefy ochrony zachow anej parcelacji, obow iązują ograniczenia 
w  dokonyw aniu podziałów  nieruchomości o których mow a w  §14 ust. 13, w ynikające 
z w ymogów  ochrony dziedzictw a kulturow ego; 

7) na działkach o szerokości mniejszej niż 22,0 m dopuszcza się lokalizację budynków  
bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią lub w  odległości 1,5 m od tej granicy, 
niezależnie od ustaleń zaw artych w  ustaleniach szczegółow ych. 
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§13. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala 

się:  
1) zakaz lokalizacji zakładów  stw arzających zagrożenie dla życia lub zdrow ia ludzi, 

a w  szczególności stw arzających zagrożenie w ystąpienia pow ażnych aw arii, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

2) zakaz lokalizacji przedsięw zięć mogących zaw sze znacząco oddziaływ ać na środow isko, 
określonych w  przepisach odrębnych. Zakaz nie dotyczy terenów  obiektów  produkcyjnych, 
składów , magazynów  i usług, oznaczonych symbolem PU oraz terenów  rolniczych, 
oznaczonych symbolem R; 

3) zakaz lokalizacji przedsięw zięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływ ać na 
środow isko, określonych w  przepisach odrębnych, na terenach: 
a) zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN, 
b) zabudow y usługow ej i mieszkaniow ej w ielorodzinnej, oznaczonych symbolem UMW; 

4) zakazy, o których mow a w  pkt 2 i 3 nie dotyczą przedsięw zięć z zakresu komunikacji oraz 
sieci infrastruktury technicznej; 

5) w  zakresie gospodarki odpadami: 
a) obow iązek urządzenia na terenie działki miejsca do segregacji i gromadzenia odpadów  

w  pojemnikach do tego przystosow anych oraz w yw óz i zagospodarow anie zgodnie 
z w ymaganiami określonymi w  uchw ale rady gminy dotyczącej utrzymania czystości 
i porządku w  gminie, 

b) gospodarow anie odpadami innymi niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) kw alif ikuje się tereny w  zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w  środow isku do 

odpow iedniego rodzaju terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi: 
a) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej – tereny zabudow y mieszkaniow ej 

jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, 
b) tereny zabudow y zw iązanej ze stałym lub czasow ym pobytem dzieci i młodzieży – 

tereny zabudow y usług ośw iaty i usług innych, oznaczone symbolem UO/U, 
c) tereny zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej i zamieszkania zbiorow ego – tereny, 

zabudow y mieszkaniow ej w ielorodzinnej i usług, oznaczone symbolem MWU, 
d) tereny zabudow y zagrodow ej - tereny, zabudow y zagrodow ej, oznaczone symbolem 

RM, 
e) tereny rekreacyjno-w ypoczynkow e – tereny sportu, turystyki i rekreacji, oznaczone 

symbolem UST oraz tereny sportu, turystyki, rekreacji, zabudow y mieszkaniow ej 
jednorodzinnej i rekreacji indyw idualnej, oznaczone symbolem UST/ML, 

f) tereny mieszkaniow o-usługow e – tereny, zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej 
i usług, oznaczone symbolem MNU oraz tereny zabudow y usługow ej i mieszkaniow ej 
w ielorodzinnej, oznaczone symbolem UMW, 

pozostałych terenów  nie klasyfikuje się; 
7) ochronę środow iska gruntow o-w odnego poprzez: 

a) ochronę ujęć w ody  poprzez zakazy i ograniczenia w  zakresie użytkow ania gruntów  
w  promieniu 10,0 m od obudow y studni: 
 teren może być użytkow any w yłącznie do celów  zw iązanych z eksploatacją ujęcia, 
 w ody opadow e i roztopow e należy odprow adzić w  sposób uniemożliw iający 

przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru w ody, 
 zagospodarow anie terenu zielenią, 
 zakaz odprow adzania ścieków  do ziemi,  

b) w  zakresie gospodarow ania ściekami komunalnymi: 
 zakaz odprow adzania nieoczyszczonych ścieków  komunalnych do w ód 

pow ierzchniow ych i do ziemi, 
 odprow adzanie ścieków  komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i ich 

oczyszczanie w  oczyszczalni ścieków , 
 dla działek nie objętych zasięgiem sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 

odprow adzanie ścieków  do przydomow ych oczyszczalni ścieków  lub do szczelnych 
zbiorników  bezodpływ ow ych na nieczystości ciekłe, 

 nie później niż 2 lata po w ybudow aniu sieci kanalizacji sanitarnej obow iązuje 
podłączenie do niej obiektów  znajdujących się w  jej zasięgu i likw idacja obiektów  
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zw iązanych z w prow adzonymi rozw iązaniami tymczasow ymi. Obow iązek nie 
dotyczy obiektów  w yposażonych w  przydomow e oczyszczalnie ścieków , 

c) w  zakresie gospodarow ania w odami opadow ymi i roztopow ymi: 
 obow iązują w arunki podczyszczania w ód opadow ych i roztopow ych przed 

odprow adzeniem do w ód i do ziemi w  zakresie zgodnym z w ymogami przepisów  
odrębnych dotyczących w prow adzania ścieków  do w ód lub do ziemi. Wody 
opadow e i roztopow e pochodzące z pow ierzchni innych niż pow ierzchnie dla 
których ustalono w  przepisach odrębnych obow iązek podczyszczania w ód 
opadow ych i roztopow ych przed w prow adzeniem do w ód i do ziemi mogą być 
odprow adzane do w ód lub do ziemi bez oczyszczania, 

 zachow anie istniejących row ów . Skanalizow anie dopuszczalne jest jedynie 
w  szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

 zachow anie naturalnego kierunku spływ u w ód pow ierzchniow ych; 
8) ochronę w alorów  krajobrazow ych i przyrodniczych w  granicach Złotogórskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, tj. w  całym obszarze objętym planem poprzez respektow anie 
w ymogów  zaw artych w  akcie go ustanaw iającym (uchw ale nr 53 Wojew ódzkiej Rady 
Narodow ej z dnia 29 stycznia 1986 r., zmienionej rozporządzeniem nr 14 Wojew ody 
Konińskiego z dn. 23.07.1998 r.): 
a) zakaz budow y now ych oraz rozbudow y istniejących obiektów , które mogą pow odować 

zanieczyszczenie pow ietrza, w ody i gleby lub być źródłem ponadnormatyw nego 
hałasu, i odrażających w oni, 

b) obow iązek w yposażenia w szystkich zakładów  i obiektów  w  urządzenia zapobiegające 
zanieczyszczeniu środow iska, 

c) ograniczenie lokalizacji obiektów  o charakterze turystycznym i rekreacyjnym do 
terenów  niezalesionych, w ybór lokalizacji pow inien być podporządkow any w ymogom 
ochrony środow iska przyrodniczego, 

d) w ygląd budynków  oraz urządzeń technicznych i komunikacyjnych pow inien 
pozostaw ać w  harmonii z otaczającym krajobrazem, 

e) prow adzenie w zmożonego nadzoru w  zakresie ładu przestrzennego oraz dyscypliny 
budow lanej, 

f) zakaz lokalizow ania przemysłow ych ferm zw ierząt – bezściółkow ych i produkujących 
gnojow icę, 

g) obow iązek stosow ania środków  zapew niających utrzymanie w  glebie w łaściw ych 
stosunków  w odnych oraz praw idłow e funkcjonow anie ekosystemów  leśnych 
i zbiorow isk roślinności torfow ej przy przygotow yw aniu i w ykonyw aniu robot 
melioracyjnych, odw odnień budow lanych oraz innych robot ziemnych, 

h) ograniczenie stosow ania środków  ochrony roślin na rzecz upow szechniania 
biologicznych metod zw alczania szkodników , 

i) obow iązek przeciw działania procesom erozyjnym oraz prow adzenia rekultyw acji 
gruntów  zniekształconych, 

j) zakaz niszczenia gleby i pozyskiw ania kopalin bez uzyskania zgody odpow iedniego 
organu, 

k) dążenie do pow iększania pow ierzchni leśnych, w  tym lasów  ochronnych 
i w yrów nyw ania granic kompleksów  leśnych poprzez w prow adzanie zalesień gruntów 
nieprzydatnych do produkcji rolnej, 

l) prow adzenie prac zadrzew ieniow ych w  sposób kompleksow y z uw zględnieniem ich 
funkcji: biologicznych, estetycznych i społecznych, 

m)  na terenach położonych w  tzw . pasie przybrzeżnym rzek, kanałów  strumieni 
o szerokości umożliw iającej przejazd w zdłuż w ód, zakaz lokalizacji: 
 zabudow y siedliskow ej, 
 urządzeń biw akow ych, 
 urządzeń zanieczyszczających w odę, pow ietrze lub glebę, w  szczególności 

obiektów  przemysłow ych, składow isk odpadów , ferm hodow lanych, stacji paliw , 
obiektów  gastronomicznych, suchych ustępów , szamb, 

 urządzeń stanow iących źródło ponadnormatyw nego hałasu, w  szczególności: kin 
letnich, muszli koncertow ych, megafonów , kręgów  tanecznych, 

n) na terenach położonych w  tzw . pasie przybrzeżnym rzek, kanałów , strumieni 
o szerokości umożliw iającej przejazd w zdłuż w ód, dopuszcza się w yłącznie 
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przeznaczenie na ogólnodostępne tereny zieleni, plaż turystycznych, tras 
spacerow ych, ścieżek row erow ych z lokalizacją: 
 urządzeń i obiektów  zw iązanych z gospodarka w odną i obronnością kraju, 
 urządzeń ogólnodostępnych: przystani w odnych, kąpielisk i innych służących w /w  

funkcji, 
 obiektów  „małej architektury” zw iązanej z utrzymaniem ładu, z zachow aniem 

w alorów  krajobrazow ych; 
9) zachow anie, ochronę i regularną pielęgnację pomników  przyrody: 

a) dębu szypułkow ego w  miejscow ości Chylin (ustanow ionego Orzeczeniem nr 415 
Prezydium WRN w  Poznaniu z dnia 30 maja 1957 r.), oznaczonego na rysunku planu 
nr 1, 

b) gruszy pospolitej w  miejscow ości Małoszyna (ustanow ionej Rozporządzeniem 
Wojew ody Wielkopolskiego nr 214/06 z dnia 29 listopada 2006 r.), oznaczonej na 
rysunku planu nr 2; 

10) zachow anie funkcji ochronnych ustanow ionych lasów  ochronnych i prow adzenie 
gospodarki leśnej zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych o lasach; 

11) w prow adza się ograniczenia w  zakresie możliw ości i intensyw ności w ykorzystania terenów 
zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  ustaleniach szczegółow ych; 

12) w  projektow anych systemach grzew czych, należy przew idzieć pokrycie części 
zapotrzebow ania na ciepło ze źródeł w ykorzystujących odnaw ialne źródła energii; 

13) na terenach przew idzianych do realizacji zabudow y mieszkaniow ej: zagrodow ej (RM), 
mieszkaniow ej jednorodzinnej (MN), mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług (MNU), 
mieszkaniow ej w ielorodzinnej i usług (MWU) oraz usługow ej i mieszkaniow ej w ielorodzinnej 
(UMW) lokalizuje się obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej w yłącznie zaliczone do 
inw estycji o nieznacznym oddziaływ aniu w  rozumieniu przepisów  odrębnych; 

14) zasady ochrony krajobrazu kulturow ego określono w  §14 oraz w  ustaleniach 
szczegółow ych zaw artych w  rozdziale 3 uchw ały; 

15) zachow anie istniejącej sieci row ów  w  celu zapew nienia w łaściw ych w arunków  przepływu 
w ód pow ierzchniow ych; 

16) strefę ochrony istniejących cieków i rowów , oznaczoną na rysunku planu, w  granicach 
której ustala się: 
a) zakaz realizacji now ej zabudow y, 
b) zakaz rozbudow y istniejących budynków , 
c) urządzenie terenu jako zielonego z ograniczeniem utw ardzenia naw ierzchni do 

niezbędnego minimum; 
17) oznacza się strefy sanitarne  w  odległości 50,0 m od terenów czynnych cmentarzy, 

w  których, na podstaw ie przepisów  odrębnych, w ystępują ograniczenia w  możliw ości 
realizacji now ej zabudow y mieszkaniow ej i obiektów  zw iązanych z obrotem i produkcją 
artykułów  spożyw czych; 

18) dopuszcza się lokalizację elektrowni w iatrowych po jednoczesnym spełnieniu 
następujących w arunków : 
a) inw estycja w inna być realizow ana z zastosow aniem technologii gw arantujących 

utrzymanie dopuszczalnych poziomów  hałasu w  środow isku na terenach 
podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
ochrony środow iska, 

b) lokalizacja w inna być realizow ana poza głów nymi trasami przelotów  i głów nymi 
ostojami gniazdow ania ptaków , 

c) forma i kolorystyka turbiny w iatrow ej w inny minimalizow ać ich w pływ  na w alory 
krajobrazow e obszaru, 

d) maksymalna w ysokość elektrow ni w  stanie w zniesionego śmigła: nieprzekraczająca 
175,0 m, 

e) odległości skrajnych elementów  elektrow ni w iatrow ej od napow ietrznych linii 
elektroenergetycznych istniejących i projektow anych nie może być mniejsza niż: 
 12,5 m od osi linii niskiego napięcia, 
 15,0 m od osi linii o napięciu poniżej 45kV, 
 trzykrotność średnicy koła zataczanego przez łopaty turbiny w iatrow ej od linii 

o napięciu nie mniejszym niż 45kV, która nie posiada zainstalow anej ochrony 
przeciw drganiow ej czynnej, 
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 średnica koła zataczanego przez łopaty turbiny w iatrow ej od linii o napięciu nie 
mniejszym niż 45kV, która posiada zainstalow aną ochronę przeciw drganiow ą 
czynną, 

f) dopuszcza się odstępstw o od w arunków  określonych w  lit. e tiret trzecie po 
w cześniejszym uzgodnienia w arunków  lokalizacji  z w łaścicielem linii; 

19) realizację zbiornika retencyjnego „Jabłonna” na rzece Topiec w yłącznie po doprow adzeniu 
w ód rzeki do stanu nie stw arzającego zagrożenia dla czystości w ód podziemnych. 

 
 

§14. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej ustala się w ymogi w  zakresie ochrony: 

1) obiektów  w pisanych do rejestru zabytków ; 
2) obiektów  w pisanych do w ojew ódzkiej ew idencji zabytków ; 
3) historycznego układu urbanistycznego zespołu miejscow ości Władysław ów  - Russocice; 
4) zachow anej parcelacji działek zespołu miejscow ości Władysław ów  – Russocice; 
5) archeologicznego dziedzictw a kulturow ego. 
 

2. Wymogów  w  zakresie zasad ochrony dóbr kultury w spółczesnej nie ustala się ze 
w zględu na nie w ystępow anie ich w  obszarze. 

 
3. Plan w yznacza strefy ochrony konserw atorskiej, oznaczone na rysunku planu: 

1) ścisłej ochrony konserwatorskiej; 
2) ochrony zachowanej parcelacji; 
3) ochrony krajobrazu; 
4) ochrony archeologicznej: 

a) ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, 
b) intensywnego występowania stanowisk archeologicznych. 

 
4. Działania inw estycyjne, jak i zw iązane z pielęgnacją istniejącego drzew ostanu, 

w  obrębie stref, o których mow a w  ust. 3 pow inny być prow adzone w  uzgodnieniu z WKZ zgodnie 
z w ymogami przepisów  odrębnych o ochronie zabytków . 

 
5. Strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmują: 

1) obszar rynku w  miejscow ości Władysław ów  (układ urbanistyczny w raz z zespołem kościoła 
ew angelickiego); 

2) zespół pałacow y w  Chylinie; 
3) zespół kościoła parafialnego p.w . Narodzenia NMP w  Wyszynie; 
4) pozostałości zespołu zamkow ego w  Wyszynie; 
5) cmentarz grzebalny, rzymsko-katolicki w  Russocicach; 
6) cmentarz żydow ski w  Russocicach; 
7) cmentarz ew angelicko-augsburski w  Felicjanow ie; 
8) zespół cmentarza grzebalnego rzymsko-katolickiego w  Wyszynie. 
 

 
6. W granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się: 

1) priorytet w ymagań konserw atorskich nad w zględami w ynikającymi z prow adzonej 
działalności inw estycyjnej, gospodarczej i usługow ej. Działania konserw atorskie w inny 
zmierzać do zachow ania i w yeksponow ania głów nych elementów  zabytkow ych; 

2) zachow anie i rozw ój funkcji naw iązujących do pierw otnego przeznaczenia; 
3) zachow anie elementów  zagospodarow ania terenu i istniejącej zabudow y o w artościach 

zabytkow ych i konserw atorskich, ich konserw ację lub rekonstrukcję i adaptacji do 
w spółczesnych potrzeb z zachow aniem pierw otnej funkcji i zakazem w prow adzania 
sposobu użytkow ania sprzecznego z charakterem obiektu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów  dysharmonijnych, zakłócających charakter strefy; 
5) zachow anie, uporządkow anie i rew aloryzację istniejącej zieleni; 
6) zakaz stosow ania napow ietrznych linii elektroenergetycznych, telefonicznych itp. 

 
7. W granicach strefy obszaru rynku w  miejscow ości Władysław ów , o której mow a w  ust. 5 

pkt  1 ustala się: 
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1) zachow anie historycznego układu przestrzennego, rozplanow ania ze w szystkimi 
elementami, w  tym rozplanow ania i przebiegu głów nych ciągów  komunikacyjnych, 
kompozycji w nętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudow y; 

2) w ykonanie szczegółow ej inw entaryzacji budynków ; 
3) w  przypadku realizacji now ej zabudow y mieszkaniow ej lub usługow ej oraz przebudow ie, 

rozbudow ie  i modernizacji istniejących obiektów  ustala się obow iązek uw zględnienia 
następujących w arunków : 
a) dostosow anie do historycznej formy i kompozycji przestrzennej w  zakresie stosow anego 

materiału budow lanego, skali, formy architektonicznej, 
b) w  elew acjach frontow ych podziały, proporcje pow ierzchni okien i ścian, detal oraz 

kolorystyka pow inny być dostosow ane do historycznych budynków  sąsiednich oraz 
charakteru w nętrza urbanistycznego, 

c) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, 
d) zakaz stosow ania ogrodzeń z prefabrykatów  betonow ych, 
e) dachy o symetrycznym układzie połaci; 

4) w  zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej: 
a) zakaz lokalizacji elementów  reklamow ych niezw iązanych z działalnością prow adzoną na 

terenie działki, 
b) forma reklamy oraz miejsce jej umieszczenia na elew acji należy dostosow ać do 

kompozycji elew acji. 
 

8. W granicach strefy zespołu pałacow ego w  Chylinie, o której mow a w  ust. 5 pkt  2 ustala 
się: 

1) zachow anie historycznego rozplanow ania ze w szystkimi elementami: rozplanow ania, 
kompozycji w nętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudow y; 

2) uporządkow anie i konserw ację zachow anych fragmentów  zabytkow ych w  celu ich 
ekspozycji w  terenie lub zabezpieczenia ich przed zniszczeniem oraz przystosow anie 
terenu do pełnienia funkcji rekreacyjnych, kulturow ych i innych; 

3) przeprow adzenie niezbędnych czynności mających na celu przyw rócenie w artości 
w idokow ych i zabytkow ych staw u; 

4) obow iązek dążenia do maksymalnego zachow ania i konserw acji istniejącego drzew ostanu. 
Dopuszcza się w ycinanie pojedynczych drzew , krzew ów  i samosiew ów , jeżeli w ymaga tego 
ich stan zdrow otny; 

5) w szelkie działania inw estycyjne muszą być realizow ane w  oparciu o projekt rew aloryzacji 
obejmujący w szystkie elementy zagospodarow ania strefy. 

 
9. W granicach strefy zespołu kościoła parafialnego p.w . Narodzenia NMP w  Wyszynie, 

o której mow a w  ust. 5 pkt  3 ustala się podporządkow anie w szelkich działań zw iązanych 
z realizacją zainw estow ania oraz w prow adzaniem nasadzeń zachow aniu w łaściw ej ekspozycji 
obiektu kościoła oraz jego relacji w idokow ych z otoczeniem. 

 
10. W granicach strefy pozostałości zespołu zamkow ego w  Wyszynie, o której mow a w ust. 

5 pkt  4 ustala się: 
1) uporządkow anie i konserw ację zachow anych fragmentów  zabytkow ych w  celu ich 

ekspozycji w  terenie lub zabezpieczenia ich przed zniszczeniem oraz przystosow anie 
terenu do pełnienia funkcji rekreacyjnych, kulturow ych i innych; 

2) dopuszcza się rekonstrukcję zespołu zamkow ego; 
3) w  przypadku rekonstrukcji zespołu zamkow ego ustala się funkcje zrekonstruow anego 

obiektu: usługi hotelarstw a, turystyki, w ypoczynku, opieki zdrow otnej; 
4) w szelkie działania inw estycyjne pow inny być realizow ane w  oparciu o kompleksow y, 

szczegółow y projekt rew aloryzacji obejmujący w szystkie elementy zagospodarow ania 
poprzedzony w ykonaniem szczegółow ej inw entaryzacji budynków  oraz zieleni. 
 
11. W granicach stref cmentarzy grzebalnych, rzymsko-katolickich w  Russocicach oraz 

w  Wyszynie, o których mow a w  ust. 5 pkt  5 i 8 ustala się: 
1) zachow anie, ochronę i konserw ację cennych pod w zględem historycznym lub artystycznym 

nagrobków ; 
2) w szelkie działania inw estycyjne realizow ane pow inny być w  oparciu o kompleksy projekt 

zagospodarow ania, poprzedzony w ykonaniem szczegółow ej inw entaryzacji elementów  



 15

zagospodarow ania (nagrobków , ogrodzeń, kaplic, bram) i drzew ostanu ze w skazaniem 
nagrobków  cennych pod w zględem historycznym lub artystycznym. 
 
12. W granicach stref cmentarzy: żydow skiego w  Russocicach oraz  ew angelicko-

augsburskiego w  Felicjanow ie o których mow a w  ust. 5 pkt  6 i 7 ustala się: 
1) obow iązek uporządkow ania terenu i urządzenia go jako terenu zieleni z poszanow aniem 

pierw otnej funkcji terenu; 
2) zachow anie, ochronę i konserw ację cennych pod w zględem historycznym lub artystycznym 

nagrobków ; 
3) w szelkie działania inw estycyjne realizow ane pow inny być w  oparciu o kompleksy projekt 

zagospodarow ania, poprzedzony w ykonaniem szczegółow ej inw entaryzacji elementów  
zagospodarow ania i drzew ostanu. 

 
13. W granicach strefy ochrony zachowanej parcelacji, ustala się: 

1) zachow anie istniejących granic działek; 
2) w  przypadku dokonyw ania podziału nieruchomości w prow adzone linie podziału w inny 

kontynuow ać cechy historycznej parcelacji w  zakresie kierunku usytuow ania granic nowych 
działek oraz szerokości ich frontów  ukształtow anych w  granicach strefy; 

3) zakaz w ydzielania dróg w ew nętrznych. Wydzielana działka musi posiadać bezpośredni 
dostęp do dróg w yznaczonych w  planie. Dopuszcza  się w ydzielenie dróg w ew nętrznych 
w yłącznie w  przypadkach w ynikających z regulow ania istniejącego sposobu obsługi 
komunikacyjnej działek. 

 
14. Strefy ochrony krajobrazu obejmują: 

1) układ przestrzenny miejscow ości Władysław ów  - Russocice; 
2) układ przestrzenny w si Wyszyna. 

 
15. W granicach strefy ochrony krajobrazu, ustala się: 

1) ochronę krajobrazu naturalnego zw iązanego przestrzennie z historycznym założeniem; 
2) zachow anie, uporządkow anie i rew aloryzację istniejącej zieleni; 
3) priorytet w ymagań konserw atorskich nad w zględami w ynikającymi z prow adzonej 

działalności inw estycyjnej, gospodarczej i usługow ej. Działania konserw atorskie w inny 
zmierzać do zachow ania i w yeksponow ania głów nych elementów  obiektów  zabytkow ych; 

4) skala i forma zabudow y w inna kontynuow ać cechy zabudow y historycznej; 
5) zakaz stosow ania ogrodzeń z prefabrykatów  betonow ych; 
6) zakaz stosow ania napow ietrznych linii elektroenergetycznych i telefonicznych. 
 

16. W granicach strefy układu przestrzennego w si Wyszyna, o której mow a w  ust. 14 pkt  
2, ustala się: 

1) zachow anie, uporządkow anie i rew aloryzację istniejącej zieleni i drzew ostanu  w  sposób 
umożliw iający w łaściw ą ekspozycję obiektów  zabytkow ych; 

2) zapew nienie relacji w idokow ych pomiędzy zespołem kościoła, zespołem zamkow ym i w sią. 
 
 

17. W granicach strefy ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych 
oraz strefy intensywnego występowania stanowisk archeologicznych ustala się: 

1) obow iązek zgłoszenia WKZ zamiaru realizacji inw estycji w ymagających robót ziemnych 
w  celu uzgodnienia zakresu ew entualnego nadzoru archeologicznego lub ratow niczych 
badań archeologicznych; 

2) obow iązek uzyskania pozw olenia Wojew ódzkiego Konserw atora Zabytków  na prow adzenie 
nadzorów , prac, badań i ratow niczych badań archeologicznych; 

3) pow iększenie strefy ochrony archeologicznej po odkryciu now ych stanow isk i w pisaniu ich 
do ew idencji zabytków  archeologicznych. 

 
18. Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków  objęte ochroną na podstaw ie 

przepisów  odrębnych z zakresu ochrony zabytków , oznaczone na rysunku planu symbolem 
i  numerem w pisu do rejestru zabytków , to: 
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1) nr 1 – pałac oraz spichlerz w  Chylinie, części składow e zespołu pałacow ego. Pałac 
z 1912 r., spichlerz z polow y XIX w ieku, murow ane. Wpisane do rejestru zabytków  na mocy 
decyzji z dnia 7 grudnia 1991 r., nr w  Rej. Zab. A464/206; 

2) nr 2 – park krajobrazow y w  Chylinie, część zespołu pałacow ego. Pochodzący z połow y, XIX 
w ieku. Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 23 grudnia 1953 r., nr w  Rej. 
Zab. A20/70; 

3) nr 3 – cmentarz ew angelicko augsburski w  Felicjanow ie, z końca XVIII w ieku, nieczynny. 
Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 7 kw ietnia 1994 r., nr w  Rej. Zab. 
A500/241; 

4) nr 4 – kościół  parafialny P. W. Michała Archanioła w  Russocicach, z początku XVI w ieku, 
murow any rozbudow yw any i przebudow yw any na przełomie XVII/XVIII i pod koniec XIX 
w ieku. Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji  z dnia 23 grudnia 1953 r., nr w  Rej. 
Zab. A42/421; 

5) nr 5 – plebania w  Russocicach z 1836 r., część zespołu kościoła paraf ialnego P. W. 
Michała Archanioła, murow ana. Wpisana do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 11 
w rześnia 1974 r., nr w  Rej. Zab. A227/1601; 

6) nr 6 – zespół cmentarza grzebalnego rzymskokatolickiego w  Russocicach, czynny, 
obejmujący cmentarz z przełomu XVIII i XIX w ieku oraz ogrodzenie murow ane z bramą  
z połow y XIX w ieku. Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 7 kw ietnia 
1994 r., nr w  Rej. Zab A501/242; 

7) nr 7 – cmentarz żydow ski w  Russocicach, nieczynny. Wpisany do rejestru zabytków  na 
mocy decyzji z dnia 31 marca 1994 r., nr w  Rej. Zab. A499/240; 

8) nr 8 – układ urbanistyczny miejscow ości Władysław ów , 1727 r - XIX w iek. Wpisany do 
rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 31 lipca 1989 r., nr w  Rej. Zab. A420/162; 

9) nr 9 - zespół Kościoła Ew angelickiego w e Władysław ow ie z I połow y XIX w ieku. Wpisany 
do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia  10 sierpnia 1984 r., nr w  Rej. Zab. A361/103; 

10) nr 10 - kapliczka z rzeźbą św . Jana Nepomucena w e Władysław ow ie, kamienna z 1751 r. 
Wpisana do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 27 w rześnia 1988 r., nr w  Rej. Zab. B 
82/28; 

11) nr 11 – dom nr 10 w e Władysław ow ie, murow any z I połow y XIX w ieku. Wpisany do rejestru 
zabytków  na mocy decyzji z dnia 3 czerw ca 1988 r., nr w  Rej. Zab. A407/149; 

12) nr 12 – Kościół parafialny P. W. Narodzenia NMP w  Wyszynie, z okresu 1781-1782, 
rozbudow any w  1876 r. drew niany. Wpisany do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 
21 grudnia 1953 r., nr w  Rej. Zab. A50/433; 

13) nr 13 – dzw onnica, część zespołu  kościoła parafialnego P. W. Narodzenia NMP 
w  Wyszynie, z końca XVIII w ieku, murow ana. Wpisana do rejestru zabytków  na mocy 
decyzji z dnia 22 grudnia 1953 r., nr w  Rej. Zab. A51/434; 

14) nr 14 – plebania, część zespołu  kościoła parafialnego P. W. Narodzenia NMP w  Wyszynie 
z ok. 1888 r., murow ana. Wpisana do rejestru zabytków  na mocy decyzji z dnia 29 grudnia 
1986 r., nr w  Rej. Zab. A394/136; 

15) nr 15 – kapliczka z f igurą św . Waw rzyńca w  Wyszynie, z XVII w ieku, drew niana. Wpisana 
do rejestru zabytków  na mocy  decyzji z dnia 10 grudnia 1985 r., nr w  Rej. Zab. B 48/9; 

16) nr 16 – pozostałości zespołu zamkow ego, obejmujące murow any fragment skrzydła 
północnego oraz murow ane baszty z 1556 r. Wpisane do rejestru zabytków  na mocy 
decyzji z dnia 21 stycznia 1954 r., nr w  Rej. Zab. A39/412. 

 
19. Dla obiektów  i obszarów  wpisanych do rejestru zabytków ustala się: 

1) obow iązek uzgodnienia w szelkich działań inw estycyjnych, prac badaw czych, 
konserw atorskich, restauratorskich oraz robót budow lanych przy obiektach i obszarach 
z WKZ; 

2) obow iązek dążenia do pełnej rew aloryzacji obiektów  i obszarów  zabytkow ych; 
3) utrzymanie istniejącej substancji zabytkow ej w e w łaściw ym stanie poprzez prow adzenie 

działań ochronnych zabezpieczających przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dew astacją, 
dotyczy to także zabytkow ych w nętrz obiektów  sakralnych i ich w yposażenia; 

4) zakaz dokonyw ania podziałów  geodezyjnych, zmian przeznaczenia oraz jakichkolw iek 
innych zmian bez zezw olenia WKZ; 

5) funkcje naw iązujące do pierw otnego przeznaczenia: mieszkalnictw o, usługi zw iązane 
z kultem religijnym, kulturą, ośw iatą, w ypoczynkiem, gastronomią, turystyką; 
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6) realizacja now ych obiektów  w  otoczeniu obiektów  zabytkow ych nie może pow odow ać 
pomniejszenia w artości kulturow ej i funkcjonalnej obiektu zabytkow ego oraz jego 
ekspozycji; 

7) w  zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej: 
a) zakaz lokalizacji elementów  reklamow ych. Dopuszcza się w yłącznie tablice informacyjne 

o działalności prow adzonej na terenie obiektu o pow ierzchni nie w iększej niż 2,0 m², 
b) formę informacji oraz miejsce jej umieszczenia należy dostosow ać do kompozycji 

elew acji; 
8) obiekty w  bardzo złym stanie technicznym, których stan nie pozw ala na przeprow adzenie 

remontu bądź też koszt remontu znacznie przekraczałby w artość obiektów , 
zakw alif ikow ane na podstaw ie szczegółow ych ekspertyz konstrukcyjno-budow lanych do 
rozbiórki, podlegają ochronie poprzez obow iązek sporządzenia szczegółow ej dokumentacji 
inw entaryzacyjnej konserw atorsko – budow lanej przed dokonaniem rozbiórki; 

9) obiekty realizow ane w  miejscu rozebranego budynku w inny respektow ać proporcje, formę 
dachów , relacje z sąsiednimi budynkami, odpow iadające charakterow i obiektów  
zabytkow ych; 

10) w  przypadku skreślenia obiektu z rejestru zabytków  w ymogi ochronne nie obow iązują. 
 

20. Obejmuje się ochroną ustaleniami planu obiekty i obszary f igurujące w  wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolem i kolejnym numerem porządkow ym: 

1) w  jednostce planistycznej C– Leonia: nr 29 – schron bojow y obserw acyjny, betonow y, rok 
1939;  

2) w  jednostce planistycznej E – Wyszyna: 
a) nr 66– zespół cmentarza grzebalnego: cmentarz oraz ogrodzenie murow ane z bramą, 

połow a XIX w ieku, czynny, 
b) nr 67 –  osada w ielokulturow a : KPL, KŁ, WŚ,PŚ; 

3) w  jednostce planistycznej J – Jabłonna: 
a) nr 4– kapliczka murow ana, I ćw . XX w ieku, 
b) nr 5 –  dom mieszkalny nr 23, drew niany, rok 1905,  
c) nr 6 – w iatrak koźlak, drew niany, XIX w iek; 

4) w  jednostce planistycznej N – Chylin: nr 2 – kapliczka, murow ana, rok 1918; 
5) w  jednostce planistycznej O – Russocice: 

a) nr 33 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
b) nr 34 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
c) nr 35 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
d) nr 36 – schron bojow y , betonow y, rok 1939, 
e) nr 37 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
f) nr 38 – schron bojow y, betonow y, rok 1939, 
g) nr 41 – dom nr 126, drew niany, rok 1934, 
h) nr 42 – młyn, murow any, rok 1925; 

6) w  jednostce planistycznej R –Felicjanów : nr 3 – zagroda nr 28, składająca się z domu 
drew nianego oraz stodoły drew nianej z III ćw iartki XIX w ieku; 

7) w  jednostce planistycznej S  –Władysławów : 
a) nr 46 - remiza strażacka, murow ana, rok 1981, 
b) nr 47 – dom nr 1/2, murow any z II połow y XIX w ieku, 
c) nr 48 – dom nr 5/7, murow any z II połow y XIX w ieku, 
d) nr 49 – dom nr 11/13, murow any z I połow y XIX w ieku, 
e) nr 50 – dom nr 2, murow any  z końca XIX w ieku, 
f) nr 51 – dom nr 7/7a, murow any, rok 1920, 
g) nr 52 – dom nr 14, drew niany z II połow y XIX w ieku, 
h) nr 53 – dom nr 16/17, murow any  z połow y XIX w ieku, 
i) nr 54 – dom nr 4, murow any  z II połow y XIX w ieku, 
j) nr 55 – dom nr 6, murow any z II połow y XIX w ieku, 
k) nr 56 – dom nr 7, drew niany z I połow y XIX w ieku, 
l) nr 57 – dom nr 10, murow any, rok 1939, 
m) nr 58 – dom nr 15, murow any z II połow y XIX w ieku, 
n) nr 59 – dom nr 16, murow any z II połow y XIX w ieku, 
o) nr 60 – dom nr 22, murow any z II połow y XIX w ieku, 
p) nr 61 – dom nr 25, murow any z początku XIX w ieku, 
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q) nr 62 – dom nr 26, murow any z II połow y XIX w ieku, 
r) nr 63 – dom nr 31, murow any, rok 1910, 
s) nr 64 – dom nr 38, murow any z początku XIX w ieku, 
t) nr 65 – dom nr 39, murow any z początku XIX w ieku; 

8) w  jednostce planistycznej W –Małoszyna: 
a) nr 16 – dom nr 17, drew niany z początku XX w ieku, 
b) nr 17 – dom nr 27 , drew niany z początku XIX w ieku, 
c) nr 18 – dom nr 48, drew niany z początku XIX w ieku; 

9) w  jednostce planistycznej X –Międzylesie : 
a) nr 19 – dom nr 27, drew niany z początku XX w ieku, 
b) nr 31 – dom nr 55, drew niany z początku XX w ieku, 
c) nr 32 – dom nr 58, drew niany z początku XX w ieku. 
 
21. Dla obiektów  objętych ochroną ustaleniami planu, o których mow a w  ust. 20, ustala się: 

1) obow iązek uzgodnienia w szelkich działań inw estycyjnych, prac badaw czych, 
konserw atorskich, restauratorskich oraz robót budow lanych przy obiektach z WKZ; 

2) dopuszcza się rozbudow ę i przebudow ę obiektów : 
a) przy zachow aniu cech rozplanow ania elew acji obejmujących rozmieszczenie i w ielkość 

otw orów  drzw iow ych i okiennych, układ gzymsów , 
b) z zastosow aniem materiałów  w ykończeniow ych użytych w  istniejącym budynku; 

3) funkcje naw iązujące do pierw otnego przeznaczenia tj.: mieszkalnictw o, usługi zw iązane 
z kultem religijnym, kulturą, ośw iatą, w ypoczynkiem, gastronomią, turystyką; 

4) w  zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej: 
a) zakaz lokalizacji elementów  reklamow ych. Dopuszcza się w yłącznie tablice informacyjne 

o działalności prow adzonej na terenie obiektu, 
b) forma informacji oraz miejsce jej umieszczenia na elew acji należy dostosow ać do 

kompozycji elew acji; 
5) obiekty w  bardzo złym stanie technicznym, zagrażające bezpieczeństw u jego 

użytkow ników , podlegają ochronie poprzez obow iązek sporządzenia szczegółow ej 
dokumentacji inw entaryzacyjnej konserw atorsko – budow lanej przed dokonaniem rozbiórki. 

 
§15. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) parametry i w skaźniki kształtow ania zabudow y oraz zagospodarow ania terenu, gabaryty 
obiektów  dla poszczególnych terenów , zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  ustaleniach 
szczegółow ych; 

2) w skaźniki kształtow ania zabudow y: pow ierzchni zabudow y i udziału pow ierzchni 
biologicznie czynnej odnoszą się do pow ierzchni działki w  granicach terenu; 

3) obow iązujące i nieprzekraczalne linie zabudow y, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 
4) dla terenów , w  granicach których nie w yznaczono na rysunku planu linii zabudow y,  jako 

nieprzekraczalne linie zabudow y należy traktow ać linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarow ania, w yznaczone na rysunku planu; 

5) w arunek sytuow ania zabudow y w  obow iązującej linii zabudow y, jeśli taką w yznaczono, nie 
dotyczy zabudow y tow arzyszącej zabudow ie zgodnej z przeznaczeniem terenu tj. garaży, 
budynków  gospodarczych. Dla tego typu obiektów  linię tą należy traktow ać jako 
nieprzekraczalną linię zabudow y; 

6) przy przebudow ie i rozbudow ie budynków  istniejących: 
a) dopuszcza się zachow anie dotychczasow ej formy architektonicznej w  zakresie geometrii 

dachów , w ysokości zabudow y oraz szerokości elew acji frontow ej niezależnie od ustaleń 
zaw artych w  ustaleniach szczegółow ych, 

b) przyjęte rozw iązania w  zakresie: w ysokości zabudow y, kształtu dachów , stosow anych 
materiałów  w ykończeniow ych i kolorystyki pow inny zapew niać spójność architektoniczną 
całemu budynkow i lub zespołow i budynków  w  granicach działki, 

c) w  przypadku, gdy istniejące na działce zagospodarow anie przekracza określone 
w  ustaleniach szczegółow ych w skaźniki pow ierzchni zabudow y w  stosunku do 
pow ierzchni działki oraz minimalny w skaźnik pow ierzchni biologicznie czynnej, 
dopuszcza się rozbudow ę istniejących budynków  w yłącznie w  celu ich dostosow ania dla 
potrzeb osób niepełnospraw nych, popraw y bezpieczeństw a ich użytkow ania lub 
popraw y w arunków  higieniczno-sanitarnych. Pow ierzchnia now ej zabudow y pow inna 
być ograniczona do niezbędnej dla realizacji w w . celów , 
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d) dopuszcza się rozbudow ę i nadbudow ę budynków  w ykraczających przed w yznaczoną 
linię zabudow y, przy czym rozbudow a nie może w ykraczać przed linię w yznaczoną 
przez elew ację frontow ą budynku; 

7) ograniczenia w ynikające z w ymogów  ochrony dziedzictw a kulturow ego zgodnie z zapisami 
zaw artymi w  §14. 

 
 

§16. 1. W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów ustala się: 

1) ochronę terenów  i obiektów  zabytkow ych, zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  §14; 
2) ochronę terenów  i obiektów  objętych formami ochrony przyrody, zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §13; 
3) prow adzenie eksploatacji i rekultyw ację terenu zgodnie z w arunkami określonymi 

w  koncesji oraz zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu geologii i górnictw a w  granicach 
oznaczonych na rysunku planu: 
a) terenu górniczego „Władysławów I”, ustanow ionego decyzją Ministra Ochrony 

Środow iska i Zasobów  Naturalnych Nr Dge/WL/487-369/99 z dnia 6 sierpnia1999 r., 
b) terenu górniczego „Natalia’, ustanow ionego decyzją Wojew ody Wielkopolskiego nr SR 

Ko-7.74121-33/05 z dnia 21 listopada 2005 r., 
c) obszaru górniczego „Władysławów ”, ustanow ionego decyzją Ministra Ochrony 

Środow iska i Zasobów  Naturalnych Nr 72/94 z dnia 18 maja 1994 r. 
 

2. Wymogów  dla terenów  szczególnego zagrożenia pow odzią oraz terenów  osuw ania się 
mas ziemnych nie ustala się ze w zględu na ich niew ystępow anie w  podobszarze II. 
 
 

§17. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się : 
1) nie w yznacza się obszarów  w ymagających przeprow adzenia scaleń i podziałów  

nieruchomości; 
2) dopuszcza się przeprow adzenie scalenia i podziału nieruchomości przy zachow aniu 

ustaleń planu z zakresu zasad ochrony i kształtow ania ładu przestrzennego zaw artych 
w  §12 pkt 6 oraz z zakresu w arunków  kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu 
i w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych zaw artych w  ustaleniach 
szczegółow ych dla poszczególnych terenów . 

 
§18. 1. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 

ograniczeń w ich użytkowaniu, w  tym zakazu zabudowy ustala się: 
1) w yznacza się strefy bezpieczeństw a od istniejących napow ietrznych linii 

elektroenergetycznych o napięciu: 
a) 220 kV: o szerokości po 25,0 m od osi linii w  obu kierunkach, 
b) 110 kV: o szerokości po 15,0 m od rzutu poziomego skrajnego przew odu linii w  obu 

kierunkach, 
c) 15 kV: o szerokości po 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przew odu linii w  obu 

kierunkach, 
d) 0,4 kV: o szerokości po 3,0 m od rzutu poziomego skrajnego przew odu linii w  obu 

kierunkach; 
2) w yznacza się strefę bezpieczeństw a od projektow anej napow ietrznej linii 

elektroenergetycznej o napięciu 400kV: o szerokości po 30,0 m od osi linii w  obu 
kierunkach; 

3) oznacza się strefę ochrony sanitarnej od czynnych cmentarzy, o zasięgu 50,0 m od ich 
części grzebalnej: 
a) w  jednostce planistycznej E-Wyszynie, 
b) w  jednostce planistycznej O-Russocice; 

4) oznacza się granice terenów  zrekultyw ow anych; 
5) w yznacza się strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I i II. 
 

2. W strefie bezpieczeństw a, o której mow a w  ust. 1 pkt 1 lit a oraz w  pkt. 2 ustala się: 
1) zakaz lokalizacji budynków , budow li w ysokościow ych takich jak w ieże i maszty oraz 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 
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2) dopuszcza się lokalizację zabudow y lub innych obiektów  o charakterze pomocniczym 
w  uzgodnieniu z zarządcą linii; 

3) zakaz nasadzeń roślinności w ysokiej bezpośrednio pod linią oraz w  strefie o szerokości po 
16,5 m od osi linii w  obu kierunkach; 

4) dopuszcza się prow adzenie zalesień terenów  rolnych w  uzgodnieniu z zarządcą linii; 
5) lokalizacja jakichkolw iek obiektów  oraz w szelkie prace budow lane prow adzone w  strefie 

w ymagają uzgodnienia z zarządcą sieci. 
 

3. W strefie bezpieczeństw a, o której mow a w  ust. 1 pkt 1 lit b-d ustala się: 
1) zakaz lokalizacji budynków , budow li w ysokościow ych takich jak w ieże i maszty oraz 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 
2) zakaz nasadzeń roślinności w ysokiej; 
3) lokalizacja jakichkolw iek obiektów  oraz w szelkie prace budow lane prow adzone w  strefie 

w ymagają uzgodnienia z zarządcą sieci, 
 

4. Dla istniejących linii elektroenergetycznych, w  przypadku stw ierdzenia w ystąpienia 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów  pola elektromagnetycznego ustalonych w  przepisach 
odrębnych dotyczących ochrony środow iska dla terenów  przeznaczonych pod zabudow ę 
mieszkaniow ą oraz w  miejscach dostępnych dla ludności, obow iązuje zastosow anie rozw iązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych prow adzących do obniżenia poziomu pól 
elektromagnetycznych co najmniej do poziomów  dopuszczalnych, poprzez: 

1) ekranow anie ścian, okien, drzw i; 
2) ekranow anie źródeł promieniow ania elektromagnetycznego; 
3) podniesienie w ysokości instalow ania źródeł promieniow ania elektromagnetycznego; 
4) zakładanie f iltrów  na istniejące instalacje elektryczne; 
5) w ykorzystanie do budow y ogrodzeń, poręczy i balustrad materiałów  innych niż metalow e: 

drew na, materiałów  z tw orzyw  sztucznych w  celu w yeliminow ania elementów  metalowych, 
których obecność może pow odow ać w zrost natężenia pola. 

 
5. Dla istniejących linii elektroenergetycznych, w  przypadku stw ierdzenia w ystąpienia 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów  hałasu w  środow isku ustalonych w  przepisach odrębnych 
dotyczących ochrony środow iska dla terenów  podlegających ochronie akustycznej obow iązuje 
zastosow anie rozw iązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych prow adzących do 
obniżenia poziomu hałasu co najmniej do poziomów  dopuszczalnych, poprzez: 

1) zastosow anie izolacji linii; 
2) ekranow anie źródeł hałasu; 
3) usunięcie lub przycięcie roślinności zlokalizow anej zbyt blisko przew odów . 

 
6. W przypadku skablow ania linii elektroenergetycznych nie stosuje się ograniczeń 

ustalonych w  ust. 2 i 3. 
 

7. W strefie ochrony sanitarnej od czynnych cmentarzy, obow iązują ograniczenia 
w  możliw ościach zagospodarow ania terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi o cmentarzach 
i grzebaniu zmarłych. 

 
8. W granicach zrekultyw ow anych terenów  poeksploatacyjnych ustala się obow iązek 

przeprow adzenia badań geotechnicznych w arunków  posadow ienia obiektów  budow lanych na 
etapie projektow ania inw estycji. 
 

9. W strefie oddziaływania elektrowni w iatrowych I, o której mow a w  ust. 1 pkt 5: 
1) nie w yznacza się terenów  zabudow y zagrodow ej oraz terenów  innej zabudow y 

podlegających ochronie akustycznej na podstaw ie przepisów  odrębnych o ochronie 
środow iska o dopuszczalnym poziomie hałasu w  środow isku nieprzekraczającym 45dB; 

2) ustala się zakaz lokalizacji budynków  mieszkalnych; 
3) ustala się zakaz nasadzeń zw artych zespołów  roślinności w ysokiej, w  tym zalesień; 
4) realizacja przedsięw zięć, będących źródłem oddziaływ ań akustycznych, zaliczonych 

zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony środow iska do tego 
samego rodzaju obiektów  lub działalności będącej źródłem hałasu jak elektrow nie 
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w iatrow e, musi uw zględniać efekt skumulow anego oddziaływ ania z hałasem zw iązanym 
z lokalizacją elektrow ni w iatrow ych. 

 
10. W strefie oddziaływania elektrowni w iatrowych II, o której mow a w  ust. 1 pkt 5: 

1) nie w yznacza się terenów  zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej oraz terenów  innej 
zabudow y podlegających ochronie akustycznej na podstaw ie przepisów  odrębnych 
o ochronie środow iska o dopuszczalnym poziomie hałasu w  środow isku 
nieprzekraczającym 40dB;  

2) realizacja przedsięw zięć, będących źródłem oddziaływ ań akustycznych, zaliczonych 
zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony środow iska do tego 
samego rodzaju obiektów  lub działalności będącej źródłem hałasu jak elektrow nie 
w iatrow e, musi uw zględniać efekt skumulow anego oddziaływ ania z hałasem zw iązanym 
z lokalizacją elektrow ni w iatrow ych. 

 
11. W otoczeniu autostrady A2 ustala się: 

1) zakaz lokalizacji w ielokondygnacyjnych budynków  z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi w  odległości mniejszej niż 170,0 m od osi autostrady; 

2) zakaz lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków  z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi w  odległości mniejszej niż 140,0 m od osi autostrady; 

3) zakaz lokalizacji budynków  nie przeznaczonych na pobyt ludzi w  odległości mniejszej niż 
70,0 m od osi autostrady; 

4) dopuszcza się odstępstw o od w arunków  określonych w  pkt 1 i 2 pod w arunkiem 
zastosow ania rozw iązań technicznych, zapew niających w  budynkach zachow anie poziomu 
hałasu w  pomieszczeniach poniżej w artości dopuszczalnych określonych w  Polskich 
Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w  budynkach. 

 
12. Pozostałe w arunki zagospodarow ania terenów  oraz ograniczenia w  ich użytkow aniu, 

nie w ymienione w  ust. 1-11, ustala się zgodnie z w ymogami określonymi dla poszczególnych 
terenów , zaw artymi w  ustaleniach szczegółow ych. 

 
§19. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

ustala się: 
1) dla obsługi obszaru objętego planem i w chodzących w  jego skład terenów  w yznacza się 

tereny komunikacji: 
a) tereny dróg zbiorczych, oznaczone symbolem KDZ, 
b) tereny dróg lokalnych, oznaczone symbolem KDL, 
c) tereny dróg dojazdow ych, oznaczone symbolem KDD, 
d) tereny publicznych ciągów  pieszo - jezdnych, oznaczone symbolem KDX, 
e) tereny publicznych ciągów  pieszych, oznaczone symbolem KX, 
f) tereny dróg w ew nętrznych, oznaczone symbolem KDW; 

2) pow iązanie obszaru objętego planem z układem komunikacji drogow ej, pow iatu, 
w ojew ództw a i kraju poprzez istniejące i projektow ane drogi zbiorcze oraz lokalne. 

 
2. Wskazuje się teren istniejącej autostrady A2, oznaczony symbolem KDA. 
 
3. Ustala się parametry techniczne dróg, w arunki ich dostępności komunikacyjnej oraz 

w arunki obsługi komunikacyjnej terenów  zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  ustaleniach 
szczegółow ych. 

 
4. Ustala się obow iązek zapew nienia w  granicach terenu, do którego inw estor posiada tytuł 

praw ny, odpow iedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów , w ynikającej z programu 
funkcjonalnego obiektu, w  ilości nie mniejszej niż: 

1) dla budynków  mieszkalnych jednorodzinnych – 1 stanow isko postojow e lub garaż na 1 lokal 
mieszkalny; 

2) dla budynków  mieszkalnych w ielorodzinnych – 1,2 stanow iska postojow ego lub garażu na  
1 lokal mieszkalny; 

3) dla budynków  rekreacji indyw idualnej – 1 stanow isko postojow e lub garaż na 1 budynek; 
4) dla klientów : 
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a) usług handlow ych, biurow ych i administracyjnych - 1 stanow isko postojow e na 40 m2 
ogólnodostępnej pow ierzchni użytkow ej, lecz nie mniej niż 2 stanow iska postojow e na 
obiekt lub lokal, 

b) usług gastronomicznych - 1 stanow isko postojow e na 8 miejsc konsumpcyjnych, lecz nie 
mniej niż 2 stanow iska postojow e na obiekt lub lokal, 

c) usług hotelow ych i agroturystycznych - 1 stanow isko postojow e na 1 pokój, 
d) usług ośw iaty – 1 stanow isko postojow e na 1 salę dydaktyczną, 
e) obiektów  sakralnych, kościołów  – 1 stanow isko postojow e na 20 korzystających, 
f) obiektów  sportow ych – 1 stanow isko postojow e na 5 korzystających; 

5) dla pracow ników : minimum 1 stanow isko postojow e na 3 zatrudnionych na zmianie, 
niezależnie od miejsc postojow ych przew idzianych dla klientów ; 

6) dla terenów  infrastruktury technicznej – zbiorow ego zaopatrzenia w  w odę – 2 stanow iska 
postojow e na teren; 

7) dla terenów  infrastruktury technicznej – kanalizacji zbiorow ej w  zakresie odprow adzania 
i oczyszczania ścieków  – 2 stanow iska postojow e na teren; 

8) dla terenów  infrastruktury technicznej - elektrow ni w iatrow ych – 2 stanow iska postojowe na 
teren; 

9) dla terenów  cmentarzy – 1 stanow isko postojow e na każde 500,0 m2 terenu; 
10) dla obiektów  gospodarki leśnej -1 stanow isko postojow e na każde 200,0 m2 pow ierzchni 

użytkow ej obiektu. 
 

§20. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej plan ustala: 

1) zaopatrzenie w szystkich terenów  przeznaczonych w  planie na cele zabudow y w  media 
infrastruktury technicznej poprzez istniejące i rozbudow yw ane zbiorow e systemy 
uzbrojenia: 
a) sieć w odociągow ą, 
b) sieć kanalizacji sanitarnej, 
c) sieć kanalizacji deszczow ej, w  ograniczonym zakresie, 
d) sieć gazow ą - perspektyw icznie, 
e) sieci elektroenergetyczne w ysokiego, średniego i niskiego napięcia, 
f) sieci teletechniczne 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych systemów  uzbrojenia; 

2) dopuszcza się zachow anie z możliw ością rozbudow y i przebudow y istniejącego układu 
sieci i urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów ; 

3) lokalizację urządzeń liniow ych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów  z w yjątkiem 
przyłączy do budynków , w  liniach rozgraniczających dróg, przy zachow aniu w zajemnych 
normatyw nych odległości, stosow nie do przepisów  odrębnych; 

4) ze w zględu na szerokości istniejących dróg w  liniach rozgraniczających i obow iązujące 
odległości normatyw ne pomiędzy sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza się 
zachow anie istniejących sieci zlokalizow anych pod jezdnią oraz realizację sieci kanalizacji 
sanitarnej pod jezdnią, pod w arunkiem uzyskania zezw olenia zarządcy drogi i uzyskania 
odstępstw a od w arunków  technicznych; 

5) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej: 
a) w  granicach terenów  rolniczych (R) oraz użytków  zielonych, łąk i pastw isk (RZ) pod 

w arunkiem jej realizacji w  sposób nie pow odujący w yłączenia gruntu z produkcji 
rolniczej, 

b) w  granicach terenów  przeznaczonych pod zabudow ę w  pasie pomiędzy linią 
rozgraniczającą drogi i linią zabudow y, w  przypadku braku możliw ości lokalizacji 
w  liniach rozgraniczających dróg, 

c) kanalizacji sanitarnej i deszczow ej w  miejscu uzasadnionym w arunkami technicznymi 
oraz terenow ymi budow y sieci w  sposób nie pow odujący istotnego ograniczenia 
w  możliw ościach zagospodarow ania działek 

pod w arunkiem uzyskania praw a do dysponow ania nieruchomością na ten cel; 
6) w  zakresie zaopatrzenia w  wodę  ustala się: 

a) rozbudow ę istniejącej sieci w odociągow ej, 
b) zaopatrzenie w  w odę na cele bytow e, gospodarcze i przeciw pożarow e z sieci 

w odociągow ej, 
c) dopuszcza się zaopatrzenie w  w odę z indyw idualnych ujęć w ody: 



 23

 dla potrzeb technologicznych, 
 jako rozw iązanie tymczasow e w  przypadku braku dostępu do sieci w odociągow ej. Po 

zrealizow aniu sieci obiekty w inny być do niej podłączone, a indyw idualne ujęcia w ody 
zlikw idow ane, 

d) na sieci należy zlokalizow ać hydranty przeciw pożarow e, nadziemne (po jednym 
w  każdym obrębie objętym planem) o parametrach określonych w  przepisach 
odrębnych, 

e) hydranty pow inny być usytuow ane w  miejscach dostępnych z głów nych dróg, 
f) parametry sieci pow inny zapew niać możliw ość jej w ykorzystania dla celów  

przeciw pożarow ych; 
7) w  zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się: 

a) rozbudow ę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w  systemie graw itacyjnym 
i graw itacyjno-ciśnieniow ym, 

b) odprow adzanie ścieków  komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i ich 
oczyszczanie w  oczyszczalni ścieków . Po oczyszczeniu odprow adzanie w ód do w ód 
pow ierzchniow ych i do ziemi, 

c) dla działek nie objętych zasięgiem sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 
odprow adzanie ścieków  do przydomow ych oczyszczalni ścieków  przy korzystnych 
w arunkach gruntow o-w odnych lub do szczelnych zbiorników  bezodpływ ow ych na 
nieczystości ciekłe, 

d) nie później niż 2 lata po w ybudow aniu sieci kanalizacji sanitarnej obow iązuje 
podłączenie do niej obiektów  znajdujących się w  jej zasięgu oraz  likw idacja obiektów  
zw iązanych z w prow adzonymi rozw iązaniami tymczasow ymi. Obow iązek nie dotyczy 
obiektów  w yposażonych w  przydomow e oczyszczalnie ścieków , 

e) zakaz odprow adzania nieoczyszczonych ścieków  komunalnych i w ód opadow ych do 
w ód pow ierzchniow ych i do ziemi; 

8) w  zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 
a) rozbudow ę istniejącej i budow ę sieci kanalizacji deszczow ej w  obszarach zw artej 

zabudow y, 
b) odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z terenów  dróg do gminnej sieci 

kanalizacji deszczow ej lub row ów  przydrożnych, 
c) odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych do sieci kanalizacji deszczow ej dla 

działek posiadających możliw ość przyłączenia do sieci. Dla pozostałych działek  
obow iązuje odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych do ziemi na teren 
nieutw ardzony działki, do dołów  chłonnych lub do zbiorników  retencyjnych, 

d) dla terenów  obiektów  produkcyjnych, składów , magazynów  i usług (PU) ustala się 
obow iązek retencjonow ania w ód, dla zahamow ania dynamicznego spływ u w ód 
z naw ierzchni szczelnych, 

e) obow iązują w arunki w prow adzania w ód opadow ych i roztopow ych do w ód lub do ziemi 
zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących w arunków  w prow adzania 
ścieków  do w ód lub do ziemi, 

f) w  obszarach zw artej zabudow y do czasu w ybudow ania sieci kanalizacji deszczow ej 
oraz na pozostałych terenach w ody opadow e należy zagospodarow ać w  granicach 
w łasnej działki w  sposób niezakłócający stosunków  w odnych na działkach sąsiednich; 

9) w  zakresie zaopatrzenia w  energię elektryczną ustala się: 
a) rozbudow ę, przebudow ę sieci w ysokiego, średniego i niskiego napięcia w  postaci: stacji 

transformatorow ych, linii w ysokiego, średniego i niskiego napięcia z możliw ością zmiany 
przebiegu istniejących linii w  postaci stacji transformatorow ych, linii 
elektroenergetycznych i ośw ietlenia ulic, 

b) now oprojektow aną sieć elektroenergetyczną należy realizow ać w  w ykonaniu kablow ym. 
Budow ę infrastruktury technicznej w  w ykonaniu napow ietrznym dopuszcza się wyłącznie 
na terenach rolniczych oraz w  uzasadnionych przypadkach na pozostałych terenach 
poza strefami ochrony konserw atorskiej, o których mow a w  §14 ust. 3 pkt 1-3, 

c) zasilanie odbiorców  w  energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej w ysokiego, 
średniego i niskiego napięcia, 

d) w  sytuacji zaistnienia zw iększonego zapotrzebow ania na energię elektryczną i braku 
możliw ości zapew nienia zasilania z istniejącej sieci dopuszcza się budow ę sieci 
zasilających średniego oraz niskiego napięcia odpow iednio do zbilansow anych potrzeb 
i zgodnie z w arunkami określonymi przez przedsiębiorstw o energetyczne, 
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e) lokalizację stacji transformatorow ych w  zależności od potrzeb, w  miejscach 
w ynikających z bilansu energetycznego z uw zględnieniem w ymogów  przepisów  
odrębnych, w  tym w  szczególności przepisów  z zakresu ochrony środow iska, 

f) urządzenia elektroenergetyczne należy w komponow ać w  projektow ane 
zagospodarow anie terenu zachow ując bezpieczne odległości zgodnie z obow iązującymi 
normami i przepisami, 

g) lokalizację ośw ietlenia ulicznego w  liniach rozgraniczających ulic, 
h) dopuszcza się przebudow ę istniejącej infrastruktury energetycznej kolidującej 

z projektow anym zagospodarow aniem i uzbrojeniem terenu w  porozumieniu i na 
w arunkach określonych przez w łaściciela sieci energetycznej, 

i) w  przypadku realizacji urządzeń elektroenergetycznych, w  tym stacji transformatorowych 
w  terenach o innym przeznaczeniu podstaw ow ym niż obiekty infrastruktury technicznej 
dopuszcza się lokalizację poza w yznaczonymi liniami zabudow y; 

10) w  zakresie energetyki odnawialnej ustala się: 
a) w yznacza się tereny infrastruktury technicznej - elektrow ni w iatrow ych, oznaczone 

symbolem I-EW z możliw ością lokalizacji elektrow ni w iatrow ych i infrastruktury 
technicznej elektrow ni w iatrow ych w raz ze zw iązanymi z ich lokalizacją strefami 
oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I i II,  

b) dopuszcza się przebudow ę i rozbudow ę istniejącego układu sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych średniego i w ysokiego napięcia dla umożliw ienia funkcjonow ania 
elektrow ni, w łączenia jej do systemu elektroenergetycznego, 

c) obow iązek spełnienia w arunków  w  zakresie ochrony środow iska, o których mowa w § 13 
pkt 18; 

11) w  zakresie zaopatrzenia w  ciepło ustala się: 
a) zaopatrzenie w  ciepło dla celów  grzew czych i ciepłej w ody użytkow ej z indyw idualnych 

źródeł ciepła z obow iązkiem stosow ania technologii i paliw  ekologicznych, tj. biopaliw , 
biomasy, gazu, w ęgla o niskiej zaw artości siarki, oleju opałow ego. Należy przew idzieć 
pokrycie części zapotrzebow ania na ciepło z w ykorzystaniem odnaw ialnych źródeł 
energii, 

b) dopuszcza się realizację lokalnych sieci cieplnych; 
12) w  zakresie zaopatrzenia w  gaz zakłada się w  okresie perspektyw icznym doprow adzenie 

do terenu objętego ustaleniami planu sieci gazow ej, rozbudow ę sieci rozdzielczej 
i zaopatrzenie z niej odbiorców  na terenie Gminy. Lokalizacja obiektów  i urządzeń oraz 
układ sieci w inien w ynikać z koncepcji gazyfikacji; 

13) w  zakresie zaopatrzenia w  łącza telekomunikacyjne  ustala się: 
a) rozbudow ę istniejących sieci teletechnicznych w  systemie kablow ym, 
b) budow a sieci napow ietrznych dopuszczalna jest w yłącznie na terenach rolnych, 
c) zaopatrzenie now ych abonentów  w  łącza teletechniczne z sieci niezależnych 

operatorów , 
d) rozw ój bezprzew odow ej sieci telekomunikacyjnej. Lokalizacja infrastruktury 

telekomunikacyjnej innej niż infrastruktura o nieznacznym oddziaływ aniu, w  rozumieniu 
przepisów  odrębnych, możliw a jest poza terenami przeznaczonymi na cele zabudow y 
mieszkaniow ej, 

e) rozw ój sieci bezprzew odow ego dostępu do Internetu (hotspot), 
f) na terenach zabudow y mieszkaniow ej: zagrodow ej (RM), mieszkaniow ej jednorodzinnej 

(MN), mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług (MNU), mieszkaniow ej w ielorodzinnej 
i usług (MWU) oraz usługow ej i mieszkaniow ej w ielorodzinnej (UMW) dopuszcza się 
lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej w yłącznie o nieznacznym oddziaływ aniu 
w  rozumieniu przepisów  odrębnych w  formie „zamaskow anej”, w komponow anej 
w  istniejące zagospodarow anie; 

14) w  zakresie elektroenergetycznych sieci przesyłowych ustala się: 
a) w yznacza się strefę bezpieczeństw a od projektow anej linii elektroenergetycznej 400kV, 

oznaczoną na rysunku planu,  stanow iącą rezerw ę terenu dla realizacji linii, 
b) dopuszcza się przebudow ę linii 220 kV do napięcia 400 kV, po dokonaniu przebudow y 

obow iązuje strefa bezpieczeństw a określona dla linii 400kV, 
c) budow a i przebudow a linii musi być realizow ana w  sposób nie pow odujący w ycinki lasu 

w  granicach stref ochronnych; 
15) w  zakresie gospodarki odpadami ustala się: 
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a) obow iązek urządzenia na terenie działki miejsca do segregacji i gromadzenia odpadów  
w  pojemnikach do tego przystosow anych, 

b) w yw óz i zagospodarow anie zgodnie z w ymaganiami określonymi w  uchw ale rady gminy 
dotyczącej utrzymania czystości i porządku w  gminie; 

c) gospodarow anie odpadami innymi niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

§21. W zakresie eksploatacji złóż kopalin ustala się: 
1) Wyznacza się tereny: 

a) tereny eksploatacji pow ierzchniow ej przew idziane do rekultyw acji, oznaczone symbolem 
PGEr; 

b) tereny zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług na terenach poeksploatacyjnych, 
oznaczone symbolem MNUr; 

c) tereny obiektów  produkcyjnych, składów , magazynów  i usług na terenach 
poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem PUr; 

d) tereny rolnicze na terenach poeksploatacyjnych, oznaczone symbolem Rr; 
e) tereny przeznaczone do zalesienia na terenach poeksploatacyjnych, oznaczone 

symbolem RZLr. 
Warunki zagospodarow ania w  granicach terenów  zgodnie z ustaleniami szczegółow ymi dla 
tych terenów  oraz w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących geologii i górnictw a; 

2) dopuszcza się prow adzenie prac rozpoznaw czych i dokumentacyjnych złoża oraz 
prow adzenie eksploatacji na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem R, terenach 
użytków  zielonych, łąk i pastw isk, oznaczonych symbolem RZ oraz terenach rolniczych 
w skazanych do zalesienia, w  granicach gruntów  nie w ymagających uzyskania zgody na 
zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze; 

3) w szelkie prace należy prow adzić zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących 
geologii i górnictw a. 

 
§22. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów  ustala się: 
1) zachow anie rolniczego użytkow ania gruntów , będących gruntami rolnymi w  rozumieniu 

przepisów  odrębnych dotyczących ochrony gruntów  rolnych i leśnych, do czasu ich 
zagospodarow ania zgodnie z przeznaczeniem w skazanym w  planie; 

2) dopuszcza się w ykorzystanie terenów  i obiektów  w  sposób dotychczasow y, w  zakresie 
zachow ania funkcji i formy zabudow y, do czasu ich zagospodarow ania zgodnie 
z ustaleniami planu; 

3) dopuszcza się możliw ość zachow ania istniejącej zabudow y zlokalizow anej poza 
w yznaczonymi liniami zabudow y z możliw ością dokonyw ania przebudow y i remontów ; 

4) dopuszcza się możliw ość rozbudow y istniejących obiektów  zlokalizow anych częściow o 
poza w yznaczonymi liniami zabudow y, przy czym rozbudow a w inna respektow ać 
w yznaczone linie zabudow y; 

5) dopuszcza się lokalizację obiektów  tymczasow ych o funkcji zgodnej z przeznaczeniem 
podstaw ow ym i dopuszczalnym terenu, chyba, że w  ustaleniach szczegółow ych ustalono 
inaczej. 

 
§23. W zakresie wymogów zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa 

ustala się: 
1) obow iązek zgłoszenia, przed w ydaniem pozw olenia na budow ę, do w łaściw ych jednostek 

organizacyjnych w ojska (Szefostw a Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP), obiektów  
o w ysokości 50,0 m i w iększej, w  celu ustalenia sposobu oznakow ania przeszkodow ego 
tych obiektów ; 

2) budow ę sieci w odociągow ej zgodnie z w arunkami określonymi w  §20; 
3) obow iązek zapew nienia dojazdu do brzegów  rzeki i zbiorników  w odnych w  sytuacji 

zagrożenia pow odziow ego z zakazem realizacji ogrodzeń w  sposób ograniczający dostęp 
do w ód; 

4) rozbudow ę układu komunikacyjnego zgodnie z w arunkami określonymi w  §19 oraz 
ustaleniach szczegółow ych dla poszczególnych terenów  z uw zględnieniem w ymogów  
ochrony przeciw pożarow ej. 
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§24. 1. Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącą 
podstaw ę do określenia jednorazow ej opłaty, o której mow a w  art. 36 ust. 4 ustaw y w  w ysokości 
15% dla terenów : 

1) zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami: 
a) w  jednostce planistycznej E – Wyszyna: E 4-5MN, 
b) w  jednostce planistycznej I – Przyborów : I 1-2MN, I 4MN, I 6-12MN, 
c) w  jednostce planistycznej J – Jabłonna: J 2MN, J 9MN, 
d) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 5-8MN, 
e) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 1-15MN, 20MN, O 24-26MN, 
f) w  jednostce planistycznej R - Felicjanów : R 4MN, R 9-10MN, R 13MN, R 16MN, 

R 18MN, 
g) w  jednostce planistycznej S – Władysław ów : S 23MN, S 26-27MN, 
h) w  jednostce planistycznej T – Mariantów : T 1-3MN, T 5-6MN, 

2) zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług, oznaczone symbolami: 
a) w  jednostce planistycznej C – Leonia: C 4MNU, C 16-17MNU, C 20-22MNU, 
b) w  jednostce planistycznej E – Wyszyna: E 3MNU, E 5MNU, E 7-9 MNU, E 16MNU, 
c) w  jednostce planistycznej I – Przyborów : I 1MNU, 
d) w  jednostce planistycznej J – Jabłonna: J 1-3MNU, 
e) w  jednostce planistycznej M – Skarbki: M 1-2MNU, M 4-12MNU, 
f) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 4MNU, N 13MNU, N 16-20MNU, 
g) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 3MNU, O 7-8MNU, O 15-17MNU, O 19–

20MNU, O 31-32MNU, 
h) w  jednostce planistycznej T – Mariantów : T 2MNU, T 6-10MNU, T 13MNU, T 15–

17MNU, T 19MNU, T 21-34MNU, T 36-37MNU, 
i) w  jednostce planistycznej X – Międzylesie: X 10-11MNU, X 15-16MNU, X 18MNU, 

X 20MNU, X 22MNU, X 26-27MNU, X 29MNU, 
j) w  jednostce planistycznej W – Małoszyna: W 32MNU; 

3) zabudow y usługow ej, oznaczonych symbolami: w  jednostce planistycznej X – Międzylesie: 
X 1U; 

4) zabudow y usługow ej i obsługi produkcji w  gospodarstw ach rolnych, oznaczonych 
symbolami: w  jednostce planistycznej T - Mariantów : T 1U/RU; 

5) zabudow y produkcyjnej, składów , magazynów  i usług, oznaczonych symbolami: 
a) w  jednostce planistycznej C – Leonia: C 1-5PU, 
b) w  jednostce planistycznej M – Skarbki: M 1PU, 
c) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 1PU, 
d) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 2-3PU, O 5-9PU, 
e) w  jednostce planistycznej T – Mariantów : T 3PU, 
f) w  jednostce planistycznej X – Międzylesie: X 1PU,  X 4PU, 
g) w  jednostce planistycznej W – Małoszyna: W 1PU; 

6) sportu, turystyki i rekreacji, oznaczonych symbolem UST: 
a) w  jednostce planistycznej E – Wyszyna: E 1UST, 
b) w  jednostce planistycznej J – Jabłonna: J 1-4UST, 
c) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 1UST, 
d) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 1-2UST, O 3UST; 

7) sportu, turystyki, rekreacji, zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i rekreacji 
indyw idualnej, oznaczonych symbolem UST/ML: w  jednostce planistycznej O – Russocice: 
2-3UST/ML; 

8) sportu ekstensyw ne, oznaczonych symbolem USE: w  jednostce planistycznej N – Chylin: 
N 1USE, 

9) infrastruktury technicznej – elektrow ni w iatrow ych: 
a) w  jednostce planistycznej C –Leonia: C 1-2 I-EW, 
b) w  jednostce planistycznej N – Chylin: N 1-7 I-EW, 
c) w  jednostce planistycznej O – Russocice: O 1-2I-EW, 
d) w  jednostce planistycznej M – Skarbki: M 1 I-EW. 
 
2. Dla terenów  niew ymienionych w  ust. 1 nie przew iduje się w zrostów  w artości 

nieruchomości zw iązanych z uchw aleniem planu, mogących stanow ić podstaw ę do pobrania 
opłaty, o której mow a w  art. 36 ust. 4 ustaw y. 
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Rozdział 3 
 

Ustalenia szczegółowe  
 

§25. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem MN plan ustala przeznaczenie - zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty tow arzyszące zabudow ie mieszkaniow ej: 

a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 
codziennej, 

b) obiekty infrastruktury technicznej, pod w arunkiem uw zględnienia w ymogów  przepisów  
odrębnych oraz ograniczeń zaw artych w  §20 pkt 13 lit. f , 

c) budynki gospodarcze, 
d) garaże; 

2) parkingi; 
3) funkcje handlow o – usługow e i inną działalność gospodarczą o uciążliw ościach nie 

przekraczających granic terenu, do którego inw estor posiada tytuł praw ny, określonych 
w  przepisach o ochronie środow iska, w  w ydzielonych w  budynkach mieszkalnych lokalach 
użytkow ych, o pow ierzchni użytkow ej: 
a) nieprzekraczającej 30 % pow ierzchni użytkow ej budynku, 
b) nieprzekraczającej 100,0 m2. 

 
3. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem 

uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 
 

4. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: 
a) dla terenów : I 7MN – 11MN, O 1MN - 11MN, O 16MN, O 20MN, R 5MN, R 7MN – 

19MN, T 1MN – 6MN: nie w iększą niż 20% pow ierzchni działki w  granicach terenu, 
b) dla pozostałych terenów : nie w iększą niż 30% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 

2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: 
a) dla terenów : I 7MN – 11MN, O 1MN - 11MN, O 16MN, O 20MN, R 5MN, R 7MN – 

19MN, T 1MN –6MN: nie mniejszą niż 50% pow ierzchni działki w  granicach terenu, 
b) dla pozostałych terenów : nie mniejszą niż 30% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 

3) dachy: 
a) dla terenów  zlokalizow anych w  granicach strefy ochrony krajobrazu: O 17MN – 19MN, 

O 21MN, S 4MN – 5MN: dw uspadow e, o kącie nachylenia połaci: 30° do 40° 
b) dla pozostałych terenów : dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie 

nachylenia połaci: 15° do 40°; 
4) w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy z granicą frontow ą działki kąt: 

a) mniejszy niż lub rów ny 60°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, 

b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły 
do granicy z działką sąsiednią lub do granicy frontow ej działki, 

c) w iększy niż lub rów ny 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy frontow ej działki 

5) dla budynków  mieszkalnych: 
a) charakter zabudow y: 

 dla terenów : I 7MN – 11MN, O 1MN - 11MN, O 16MN, O 20MN, R 5MN, R 7MN – 
19MN, T 1MN – 6MN: budynki w olnostojące, 

 dla pozostałych terenów : budynki w olnostojące lub bliźniacze, 
b) w ysokość: nie w iększa niż 10,0 m, 
c) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 16,0 m; 

6) dla budynków  gospodarczych i garażow ych: 
a) w ysokość: 
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 dla budynków  zlokalizow anych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią: nie 
w iększą niż 5,0 m, 

 dla pozostałych budynków : nie w iększą niż 7,0 m, 
b) w arunki lokalizacji: w olnostojące lub zintegrow ane z budynkiem mieszkalnym. 

Dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy działki z działka sąsiednią. 
 

5. Dopuszcza się: 
1) poszerzenie określonej w  ust. 4 pkt 5 lit. c maksymalnej szerokości elew acji frontow ej 

budynku mieszkalnego: 
a) o 6,0 m w  przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażow ych 

zintegrow anych z bryłą budynku mieszkalnego, 
b) o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 

16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, 
posiadające w łasne przekrycie; 

2) zastosow anie innej formy i spadku dachu niż określona w  ust. 4 pkt 3 w  przypadku 
kontynuacji cech zabudow y na działce sąsiedniej graniczącej z terenem planow anej 
inw estycji; 

3) zastosow anie dachów  płaskich dla budynków  gospodarczych i garażow ych sytuow anych 
przy granicy z działką sąsiednią. 

 
6. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 

7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce, o pow ierzchni nieprzekraczającej 2,0 m². 
 

9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 600,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 20,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: rów nolegle lub prostopadle do istniejących granic 

działek sąsiednich; 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 

a) stanow iących dojazd do nie w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 6,0 m, 
b) stanow iących dojazd do w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) obsługę terenów  z przyległych ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdow ych, z zastrzeżeniem, iż 
jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią obsługę działek i terenów  z terenów  
dróg klasy niższej; 

2) dla każdej z istniejących i projektow anych działek dopuszcza się urządzenie w yłącznie 
jednego zjazdu z drogi publicznej. 

 
11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20.  

 
13. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 

pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki. Dopuszcza się odprow adzanie do sieci 
kanalizacji deszczow ej części w ód opadow ych i roztopow ych, której brak jest możliw ości 
retencjonow ania w  granicach działki. 
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§26. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem RM, plan ustala przeznaczenie - zabudowę 

zagrodową. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
2) obiekty infrastruktury technicznej, pod w arunkiem uw zględnienia w ymogów  przepisów  

odrębnych oraz ograniczeń zaw artych w  § 20 pkt. 13 lit. f . 
 
3. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem 

uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 
 

4. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
 zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 40% pow ierzchni działki w  granicach terenu, 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszą niż 30% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu, 
3) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci: 15° do 

45°; 
4) w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy z granicą frontow ą działki kąt: 

a) mniejszy niż lub rów ny 60°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, 

b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły 
do granicy z działką sąsiednią lub do granicy frontow ej działki, 

c) w iększy niż lub rów ny 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy frontow ej działki; 

5) dla budynków  mieszkalnych: 
a) charakter zabudow y: budynki w olnostojące, 
b) w ysokość: nie w iększa niż 10,0 m, 
c) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększa niż 16,0 m; 

6) dla budynków  gospodarczych i garażow ych: 
a) w ysokość: 

 dla budynków  zlokalizow anych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią: nie 
w iększa niż 7,0 m, 

 dla pozostałych budynków : nie w iększa niż 12,0 m, 
b) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększa niż 80 % szerokości frontow ej działki, 
c) w arunki lokalizacji: w olnostojące, realizow ane jako zespół budynków  lub zintegrow ane 

z budynkiem mieszkalnym. Dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy działki 
z działką sąsiednią. 

 
5. Dopuszcza się: 

1) poszerzenie określonej w  ust. 4 pkt 5 lit. c maksymalnej szerokości elew acji frontow ej 
budynku mieszkalnego: 
a) o 6,0 m w  przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażow ych 

zintegrow anych z bryłą budynku mieszkalnego, 
b) o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 

16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, 
posiadające w łasne przekrycie; 

2) zastosow anie innej formy i spadku dachu niż określona w  ust. 4 pkt 3 w  przypadku 
kontynuacji cech zabudow y na działce sąsiedniej graniczącej z terenem planow anej 
inw estycji; 

3) zastosow anie dachów  płaskich dla budynków  gospodarczych i garażow ych sytuow anych 
przy granicy z działką sąsiednią. 

 
6. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się 

1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
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2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 
nie dotyczą dachów  płaskich. 

 
7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce o pow ierzchni nieprzekraczającej 2,0 m². 
 

9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 1 500,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 22,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: rów nolegle do istniejących granic działek sąsiednich; 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 

a) stanow iących dojazd do nie w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 6,0 m, 
b) stanow iących dojazd do w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z dróg przyległych 

bezpośrednio lub poprzez drogi stanow iące dojazd do gruntów  rolnych, z zastrzeżeniem, iż jeśli 
jest to możliw e, działkom przyległym do dróg zbiorczych należy zapew nić obsługę z terenów  dróg 
klasy niższej. 

 
11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 

13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki.  
 

 
§27. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem RU plan ustala przeznaczenie  - tereny 

obsługi produkcji w  gospodarstwach rolnych.  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty infrastruktury technicznej; 
2) budynki gospodarcze; 
3) garaże; 
4) parkingi; 
5) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące obiektom produkcyjnym, realizow ane 

w  samodzielnych budynkach mieszkalnych lub pomieszczeniach mieszkalnych 
w  budynkach produkcyjnych, przy czym pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń zw iązanych 
funkcją mieszkalną nie może przekraczać 30% ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y 
na działce. 

 
3. Dla zabudow y ustala się ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu: 
1) pow ierzchnię zabudow y: nieprzekraczającą 50% pow ierzchni działki; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszą niż 30% pow ierzchni działki; 
3) dla budynków  mieszkalnych: 

a) w ysokość: nie w iększą niż 10,0 m, 
b) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 16,0 m. Dopuszcza się poszerzenie 

o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 
16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, 
posiadające w łasne przekrycie, 

c) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 
15°do 45°, 
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d)  kierunek głów nej kalenicy - prostopadły lub rów noległy do granicy z działką sąsiednią; 
4) dla budynków  służących bezpośrednio do produkcji rolniczej: 

a) w ysokość nie w iększą niż 10,0 m, 
b) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci do 

45°. 
 

4. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

5. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce. 
 

6. W zakresie w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych ustala się dokonyw anie 
podziałów  stosow nie do potrzeb, z zachow aniem w ymogów  przepisów  odrębnych dotyczących 
gospodarki nieruchomościami. 
 

7. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z dróg przyległych 
bezpośrednio lub poprzez drogi stanow iące dojazd do gruntów  rolnych. 

 
8. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
9. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
10. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki.  
 
 

§28. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem MNU plan ustala przeznaczenie - 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi.  
 

2. Zabudow a mieszkaniow a i usługi mogą być realizow ane jako funkcje w yłączne lub 
w spółistniejące na działce z w yłączeniem obszarów  w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni 
w iatrow ych II, gdzie funkcja mieszkaniow a może być realizow ana w yłącznie jako w spółistniejąca 
z usługow ą. 
 

3. Funkcje usługow e mogą być realizow ane: 
1) jako zintegrow ane z funkcją mieszkaniow ą w  jednym budynku; 
2) w  odrębnym budynku usługow ym. 

 
4. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na obiekty tow arzyszące zabudow ie 

mieszkaniow ej lub usługom: 
1) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej, 
2) obiekty infrastruktury technicznej, pod w arunkiem uw zględnienia w ymogów  przepisów  

odrębnych oraz ograniczeń zaw artych w  § 20 pkt. 13 lit. f ; 
3) budynki gospodarcze; 
4) garaże. 

 
5. Dopuszcza się rozbudow ę oraz lokalizację now ych obiektów  zw iązanych 

z prow adzeniem działalności rolniczej na działkach w  granicach istniejących gospodarstw  rolnych. 
 

6. Ustala się zakaz lokalizacji i rozbudow y obiektów  i usług, których funkcjonow anie może 
być źródłem uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów 
odrębnych, w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, 
zw łaszcza w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 
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7. Przy lokalizacji now ych oraz rozbudow ie istniejących obiektów  zw iązanych 
z prow adzoną działalnością ustala się obow iązek ograniczenia akustycznych uciążliw ości poprzez:  

1) stosow anie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu; 
2) odpow iednie usytuow anie na działce urządzeń uciążliw ych akustycznie i zastosow anie 

odpow iednich rozw iązań technicznych na etapie projektow ania obiektów ; 
3) stosow anie elementów  amortyzujących drgania; 
4) zastosow anie przegród izolujących. 

 
8. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu:  
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 30% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszą niż 30% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci: 15° do 

45°; 
4) w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy z granicą frontow ą działki kąt: 

a) mniejszy niż lub rów ny 60°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, 

b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły 
do granicy z działką sąsiednią lub do granicy frontow ej działki, 

c) w iększy niż lub rów ny 75°: kierunek głów nej kalenicy – rów noległy lub prostopadły do 
granicy frontow ej działki; 

5) dla budynków  mieszkalnych: 
a) charakter zabudow y: budynki w olnostojące lub bliźniacze, 
b) w ysokość: nie w iększą niż 10,0 m, 
c) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 16,0 m; 

6) dla budynków  usługow ych i mieszkalno-usługow ych: 
a) charakter zabudow y: budynki w olnostojące lub bliźniacze, 
b) w ysokość: nie w iększą niż 10,0 m, 
c) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 50,0 m, przy czym szerokość odcinka 

jednorodnej bryły budynku nie może być w iększa niż 16,0 m; 
7) dla budynków  gospodarczych i garażow ych: 

a) w ysokość: 
 dla budynków  zlokalizow anych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią: nie 

w iększą niż 7,0 m, 
 dla pozostałych budynków : nie w iększą niż 10,0 m, 

b) w arunki lokalizacji: w olnostojące lub zintegrow ane z budynkiem mieszkalnym, 
mieszkalno-usługow ym lub usługow ym. Dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy 
granicy działki z działka sąsiednią.. 

 
9. Dopuszcza się:  

1) poszerzenie określonej w  ust. 8 pkt 5 lit. c maksymalnej szerokości elew acji frontow ej 
budynku mieszkalnego: 
a) o 6,0 m w  przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażow ych 

zintegrow anych z bryłą budynku mieszkalnego, 
b) o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 

16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, 
posiadające w łasne przekrycie; 

2) zastosow anie innej formy i spadku dachu niż określona w  ust. 8 pkt 3 w  przypadku 
kontynuacji cech zabudow y na działce sąsiedniej graniczącej z terenem planow anej 
inw estycji; 

3) zastosow anie dachów  płaskich dla budynków  gospodarczych i garażow ych sytuow anych 
przy granicy z działką sąsiednią. 
 
10. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się realizację dachów  w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się inne ciemne kolory. 
Wymogi kolorystyki nie dotyczą dachów  płaskich. 

 



 33

11. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

12. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce. 
 

13. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 800,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 22,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: rów nolegle do istniejących granic działek sąsiednich; 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 

a) stanow iących dojazd do nie w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 6,0 m; 
b) stanow iących dojazd do w ięcej niż 2 działek – nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
14. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) obsługę terenów  z przyległych dróg z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, działkom 
przyległym do dróg zbiorczych należy zapew nić obsługę z terenów  dróg klasy niższej; 

2) dla każdej z istniejących i projektow anych działek dopuszcza się urządzenie w yłącznie 
jednego zjazdu z drogi publicznej. 

 
15. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
16. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
17. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

 
§29. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem MWU plan ustala przeznaczenie - 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi.  
 

2. Funkcje usługow e mogą być realizow ane: 
3) jako zintegrow ane z funkcją mieszkaniow ą w  w ydzielonych w  parterach budynków  

mieszkalnych lokalach użytkow ych; 
4) w  odrębnym budynku usługow ym, przy czym nie dopuszcza się realizacji  funkcji usługow ej 

jako w yłącznej na działce. 
 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
2) obiekty infrastruktury technicznej; 
3) zespoły budynków  gospodarczych i garaży skupiające nie mniej niż 5,0 obiektów ; 
4) parkingi. 

 
4. Ustala się zakaz: 

1) realizacji tymczasow ych obiektów  budow lanych; 
2) realizacji w olnostojących garaży i budynków  gospodarczych; 
3) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 

 
5. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu: 
1) pow ierzchnię zabudow y – nieprzekraczającą 30% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
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2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej - nie mniejszy niż 20% pow ierzchni działki 
w  granicach terenu; 

3) w ysokość budynków : 
a) mieszkalnych i mieszkalno-usługow ych: nie w iększą niż 12,0 m, 
b) usługow ych: nie w iększą niż 8,0 m, 
c) zespołów  budynków  gospodarczych garaży: nie w iększą niż 3,0 m; 

4) szerokość elew acji frontow ej: 
a) mieszkalnych i mieszkalno-usługow ych: nie w iększą niż 40,0 m, 
b) usługow ych: nie w iększą niż 20,0 m; 

5) dachy płaskie, dw uspadow e lub czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 15° do 40°; 
6) kierunek kalenicy: rów noległy do granicy frontow ej działki. 

 
6. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się:  
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 
7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce. 

 
9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 

1) w ielkość now ych działek:  
a) pod budynki mieszkalne, mieszkalno-usługow e i usługow e: nie mniejsza niż 500,0 m2, 
b) pod zespoły budynków  gospodarczych i garaży: dostosow aną do potrzeb; 

2) szerokość frontów  now ych działek: 
a) pod budynki mieszkalne, mieszkalno-usługow e i usługow e: nie mniejszą niż 30,0 m, 
b) pod zespoły budynków  gospodarczych i garaży: dostosow aną do potrzeb; 

3) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejsza niż 8,0 m; 
4) kąt położenia granic now ych działek w  stosunku do pasów  dróg – prostopadły do granicy 

frontow ej działki lub rów noległy do granicy z działką sąsiednią. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległej drogi 
zbiorczej. 

 
11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20. 
 
13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

 
§30. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem UMW plan ustala przeznaczenie - 

zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną.  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu: 
1) na zabudow ę mieszkaniow ą jednorodzinną; 
2) na obiekty tow arzyszące zabudow ie mieszkaniow ej i usługom: 

a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej, 
c) parkingi. 
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3. Ogranicza się możliw ość lokalizacji usług do usług z zakresu: administracji publicznej, 
kultury, opieki zdrow otnej, obsługi f inansow ej, hotelarstw a i obsługi turystycznej, gastronomii, 
handlu i innych o charakterze centrotw órczym, tj. służących zaspokajaniu potrzeb w yższego rzędu, 
o ogólnogminnym i szerszym zasięgu oddziaływ ania.  
 

4. Zabudow a mieszkaniow a i usługi mogą być realizow ane jako funkcje w yłączne lub 
w spółistniejące na działce. Przy czym ustala się obow iązek realizacji usług minimum w  części 
frontow ej parterów  budynków  zlokalizow anych w  granicy z terenami placów  publicznych KP. 

 
5. Ustala się zakaz: 

1) lokalizacji obiektów  tymczasow ych; 
2) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód.  
 
6. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 

w  tabeli: 
 

O
zn

ac
ze

ni
e 

te
re

nu
 n

a 
ry

su
nk

u 
pl

an
u 

M
ak

sy
m

al
ny

 u
dz

ia
ł p

ow
ie

rz
ch

ni
 

za
bu

do
w

y 
w

  p
ow

ie
rz

ch
ni

 d
zi

ał
ki

 
w

 g
ra

ni
ca

ch
 te

re
nu

 [%
] 

M
in

im
al

ny
 u

dz
ia

ł p
ow

ie
rz

ch
ni

 
za

bu
do

w
y 

w
  p

ow
ie

rz
ch

ni
 d

zi
ał

ki
 

w
 g

ra
ni

ca
ch

 te
re

nu
 [%

] 
M

in
im

al
ny

 u
dz

ia
ł p

ow
ie

rz
ch

ni
 

bi
ol

og
ic

zn
ie

 c
zy

nn
ej

 w
 p

ow
ie

rz
ch

ni
 

dz
ia

łk
i w

 g
ra

ni
ca

ch
 te

re
nu

[%
] 

C
ha

ra
kt

er
 b

ud
yn

kó
w

 1)
 

M
ak

sy
m

al
na

 w
ys

ok
oś

ć 
bu

dy
nk

ów
 

us
łu

go
w

yc
h,

 m
ie

sz
ka

ln
yc

h 
i m

ie
sz

ka
ln

o-
us

łu
go

w
yc

h 
 [m

] 
 

Fo
rm

a 
da

ch
u 

2)
 

 

Sp
ad

ki
 d

ac
hó

w
 [º

] 3)
 

K
ie

ru
ne

k 
ka

le
ni

cy
 4)

 

M
ak

sy
m

al
na

 s
ze

ro
ko

ść
 e

le
w

ac
ji 

fr
on

to
w

ej
 b

ud
yn

ku
  [

m
] 6

)  

M
ak

sy
m

al
na

 w
ys

ok
oś

ć 
bu

dy
nk

ów
 

go
sp

od
ar

cz
yc

h 
i g

ar
aż

ow
yc

h 
[m

] 

W
ar

un
ki

 lo
ka

liz
ac

ji 
ga

ra
ży

 
i b

ud
yn

kó
w

 g
os

po
da

rc
zy

ch
 5)

 

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
S 

1UMW 70 10 10 P*, W 11,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W,Z 

S 
2UMW 50 10 20 P*, W, 

B, S  11,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W,Z 

S 
3UMW 50 10 20 P*, W 11,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W 

S 
4UMW 50 10 20 P*, W 9,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W 

O 
1UMW 70 10 10 P*, W 9,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W,Z 

O 
2UMW 50 10 20 P*, W 9,0 D, Cz 30 – 45 B S  6,0 W,Z 

1)  Charakter budynków: W – wolnostojące, B - bliźniacze, S  – zabudowa szeregowa, P* - zabudowa 
pierzejowa z lokalizacją przy granicy działki, obowiązująca w granicach ścisłej ochrony konserwatorskiej; 

2)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy. Dla budynków gospodarczych sytuowanych przy 
granicy z działką sąsiednią dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych lub płaskich. 

3)  Spadki dachów – dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy granicy z działką 
sąsiednią dopuszcza się zmniejszenie spadku dachu do nie mniej niż 15°. 

4)  Kierunek kalenicy: B – równoległy do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 
działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do granicy z działką sąsiednią, D – 
równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla budynków gospodarczych i garażowych sytuowanych przy 
granicy z działką sąsiednią dopuszcza się kierunek kalenicy równoległy lub prostopadły do granicy 
z działką sąsiednią. 
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5)  Maksymalna szerokość elewacj i frontowej  budynku: S  – do pełnej szerokości działki; 
6)  Warunki lokalizacj i garaży i budynków gospodarczych: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji 

bezpośrednio przy granicy z działka sąsiednią, Z - zintegrow ane z budynkiem mieszkalnym, 
mieszkalno-usługow ym lub usługow ym. 

 
7. Dla w szystkich budynków  dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy z działką 

sąsiednią. 
 

8. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
9. W zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej, ustala się lokalizację w yłącznie 

reklam i szyldów  zaw ierających informacje o działalności prow adzonej na działce w  formie: 
1) elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 2,0 m2; 
2) elementów  na budynkach, pod w arunkiem ich uw zględnienia w  kompozycji całej elew acji 

budynku, o łącznej pow ierzchni nie w iększej niż 20% pow ierzchni elew acji, na której są 
usytuow ane; 

3) szyldów  semaforow ych o pow ierzchni nieprzekraczającej 1,0 m². 
 
10. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) stosow anie nie w ięcej niż 3 rodzajów  materiałów  w ykończeniow ych na elew acjach, 

naw iązujących do lokalnych tradycji budow nictw a regionalnego;  
2) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
3) dla zabudow y pierzejow ej i szeregow ej –kolorystyka elew acji i zastosow ane materiały 

w ykończeniow e pow inny zapew niać spójność estetyczną całemu zespołow i budynków ; 
4) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Nie dotyczy dachów  płaskich. 

 
11. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych określono w  tabeli: 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna 
w ielkość nowych 

działek [m²] 

Minimalna szerokość frontów 
nowych działek [m] 

Kąt położenia 
granic nowych 

działek1) 
1. 2. 3. 4. 

S 1UMW 300 istniejąca R 
S 2UMW 
S 3UMW 

500 
12,0 – 20,0 

w  strefie konserw atorskiej 2) - 
istniejąca 

R 

S 4UMW 300 istniejąca istniejący 
O 1UMW 300 istniejąca R 
O 2UMW 900 16,0 - 25,0 R 

1) Kąt położenia granic nowych działek w stosunku do pasa drogowego: R – równolegle do granic działek 
istniejących. 
2)  w strefie konserwatorskiej – należy przez to rozumieć strefę ochrony zachowanej parcelacji. 
 

12. Szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych dopuszczonych do w ydzielenia 
w  terenach lub ich części zlokalizow anych poza granicami strefy ochrony zachow anej parcelacji: 
nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
13. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg 

lokalnych i dojazdow ych lub publicznych placów . 
 

14. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 

 
15. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20. 
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16. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczow ej.  
 

 
§31. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem U plan ustala przeznaczenie - zabudowę 

usługową. 
 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) obiekty tow arzyszące zabudow ie usługow ej: 
a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej, 
c) parkingi, 
d) budynki gospodarcze; 

2) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące zabudow ie usługow ej realizow ane 
w   pomieszczeniach mieszkalnych w  budynkach usługow ych, przy czym pow ierzchnia 
użytkow a pomieszczeń zw iązanych z funkcją mieszkalną nie może przekraczać 40% 
ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y na działce. 

 
3. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem 

uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 
 

4. Przy lokalizacji now ych oraz rozbudow ie istniejących obiektów  zw iązanych 
z prow adzoną działalnością ustala się obow iązek ograniczenia akustycznych uciążliw ości poprzez:  

1) stosow anie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu; 
2) odpow iednie usytuow anie na działce urządzeń uciążliw ych akustycznie i zastosow anie 

odpow iednich rozw iązań technicznych na etapie projektow ania obiektów ; 
3) stosow anie elementów  amortyzujących drgania; 
4) zastosow anie przegród izolujących. 
 

5. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 
w  tabeli: 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
C 1U 20 40 W 10,0 D, P 15 – 45 B 20,0 7,0 W,Z 
E 1U 30 40 W 10,0 D 25 - 45 B 25,0 7,0 W,Z 
E 2U 25 40 W 10,0 D, P 15 – 35 B 25,0 7,0 W,Z 
E 3U 40 30 W 10,0 D, P 15 – 35 B 25,0 7,0 W,Z 
N 1U 20 40 W 12,0 D 15 – 45 C, D 55,0 7,0 W,Z 
O 1U 50 40 W 10,0 D, P 15 – 35 C, D 20,0 7,0 W,Z 
O 2U 50 10 W 10,0 D 15 – 35 B 20,0 7,0 W,Z 
O 3U 40 10 W 10,0 D, P 15 – 35 B 30,0 7,0 W,Z 
S 1U 50 10 W 10,0 D, P 15 - 45 B 50,0 7,0 W,Z 
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T 1U 35 20 W 10,0 D 15 – 45 B, D 100,0 7,0 W,Z 
T 2U 25 40 W 10,0 D 15 – 45 B 25,0 7,0 W,Z 

W 1U 30 40 W 10,0 D, Cz, 
W 15 – 35 B 20,0 7,0 W,Z 

X 1U 40 30 W 10,0 D, Cz, 
W, P 15 – 45 D 10,0 7,0 W,Z 

1)  Charakter budynków: W – wolnostojące. 
2)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, W – wielospadowy, P – płaski. 
3) Spadki dachów  – dla dachów płaskich nie określa się. 
4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 

działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub 
w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla dachów płaskich nie 
określa się. 

5)  Warunki lokalizacj i garaży i budynków gospodarczych: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji 
bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, Z - zintegrowane z budynkiem usługowym. 

 
6. Dopuszcza się poszerzenie określonej w  tabeli maksymalnej szerokości frontow ej 

budynku o 10,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 
16,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające 
w łasne przekrycie. 
 

7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

8. W zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej, dopuszcza  się lokalizację reklam 
i szyldów  w  formie: 

1) elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 4,0 m2; 
2) elementów  na budynkach, o łącznej pow ierzchni nie w iększej niż 20% pow ierzchni elew acji, 

na której są usytuow ane; 
3) szyldów  semaforow ych o pow ierzchni nieprzekraczającej 1,0 m². 

 
9. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 

10. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych określono w  tabeli: 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna w ielkość 
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokość 
frontów nowych 

działek [m] 
Kąt położenia granic 

nowych działek 1) 

C 1U 1500,0 40,0 R,P 
E 1U 1500,0 20,0 R,P 
E 2U 1000,0 20,0 P 
E 3U 400,0 20,0 R, P 
N 1U 2000,0 40,0 R 
O 1U 1500,0 20,0 R 
O 2U 1000,0 30,0 R,P 
O 3U 1000,0 50,0 R,P 
S 1U 800,0 25,0 R 
T 1U 2000,0 25,0 R,P 
T 2U 1000,0 20,0 P 
W 1U 1400,0 25,0 R 
X 1U 1000,0 20,0 R 

1) Kąt położenia granic nowych działek: R – równolegle do granic działek istniejących, w przypadku, gdy 
granice wytyczone są po łuku, do ich stycznej, P – prostopadle do pasa drogowego,  
w przypadku, gdy pas drogowy wytyczony jest po łuku, do jego stycznej. 
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11. Ustala się szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejszą niż 8,0 m. 

 
12. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 

z przylegających dróg, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej. 
 

13. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

14. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

15. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki lub do kanalizacji deszczow ej. 
 

 
§32. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem U/RU plan ustala przeznaczenie - 

zabudowę usługową i obsługi produkcji w  gospodarstwach rolnych. 
 

2. Zabudow a usługow a i obiekty obsługi produkcji w  gospodarstw ach rolnych mogą być 
realizow ane jako funkcje w yłączne lub w spółistniejące na działce. 
 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty tow arzyszące zabudow ie usługow ej: 

a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej, 
c) parkingi, 
d) budynki gospodarcze; 

2) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące zabudow ie usługow ej lub obiektom 
produkcyjnym przy czym pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń zw iązanych z funkcją 
mieszkalną nie może przekraczać 40% ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y na 
działce. 

 
4. Przy lokalizacji now ych oraz rozbudow ie istniejących obiektów  zw iązanych 

z prow adzoną działalnością ustala się obow iązek ograniczenia akustycznych uciążliw ości poprzez:  
1) stosow anie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu; 
2) odpow iednie usytuow anie na działce urządzeń uciążliw ych akustycznie i zastosow anie 

odpow iednich rozw iązań technicznych na etapie projektow ania obiektów ; 
3) stosow anie elementów  amortyzujących drgania; 
4) zastosow anie przegród izolujących. 
 

5. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 35% pow ierzchni działki; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 20% pow ierzchni działki; 
3) dla budynków  mieszkalnych i usługow ych:  

a) w ysokość nie w iększą niż 10,0 m, 
b) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 20,0 m, 
c) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: do 

45°; 
4) dla budynków  służących bezpośrednio do produkcji rolniczej: 

a) w ysokość nie w iększą niż 10,0 m, 
b) dachy dw uspadow e, czterospadow e, w ielospadow e, 
c) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci do 

45°; 
5) kierunek głów nej kalenicy: rów noległy do granicy frontow ej działki lub do granicy z działką 

sąsiednią. 
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6. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia 
 

7. W zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej, dopuszcza  się lokalizację reklam 
i szyldów  w  formie: 

1) elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 4,0 m2, 
2) elementów  na budynkach, o łącznej pow ierzchni nie w iększej niż 20% pow ierzchni elew acji, 

na której są usytuow ane, 
3) szyldów  semaforow ych o pow ierzchni nieprzekraczającej 1,0 m². 

 
8. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 

9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 2 000,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 20,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: rów nolegle do granic działek istniejących, lub 

prostopadle do pasa drogow ego; 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejszą niż 8,0 m. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej. 
 

11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki lub do kanalizacji deszczow ej. 
 
 

§33. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem UK plan ustala przeznaczenie - zabudowę 
usług kultury związanych z kultem religijnym . 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty tow arzyszące zabudow ie usługow ej: 

a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej; 
c) parkingi; 

2) funkcje usług ośw iaty, kultury, opieki społecznej, opieki zdrow otnej; 
3) funkcje mieszkaniow e w yłącznie dla potrzeb obsługi usług kultury zw iązanych z kultem 

religijnym, realizow ane w  w ydzielonych pomieszczeniach w  budynkach o funkcji zgodnej 
z przeznaczeniem dopuszczalnym terenu. 
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3. Ustala się zakaz: 

1) lokalizacji obiektów , których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 
przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód; 

2) realizacji obiektów  tymczasow ych; 
3) realizacji now ej zabudow y dla terenów  oznaczonych symbolami: E 1UK i O 1UK. 

 
4. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 

w  tabeli: 
 

Wskaźniki dla całego terenu Wskaźniki dla budynków  o funkcji zgodnej 
z przeznaczeniem dopuszczalnym terenu 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
E 1UK 30 30 W - - - - - 
E 2UK 25 40 W 6,0 D, Cz 25 - 45 B, C 20,0 
O 1UK 40 30 W - - - - - 
O 2UK 25 40 W 10,0 D 25 - 45 A, B 24,0 
S 1UK 35 30 W 10,0 D, Cz 20 - 45 A, B 14,0 

1)  Charakter budynków: W – wolnostojące. 
2) Nie dotyczy elementów architektonicznych typu wieże, wieżyczki, dzwonnice. 

3)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy. 
4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 

działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub 
w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. 

 
5. Ogrodzenie: 

1) dla terenów  oznaczonych symbolami: E 1UK i O 1UK – istniejące z możliw ością 
konserw acji lub odtw orzenia; 

2) dla pozostałych terenów : ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji indyw idualnych 
w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % pow ierzchni 
ogrodzenia. 

 
6. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, w  formie elementów  w olnostojących o pow ierzchni 
nieprzekraczającej 2,0 m². 
 

7. Wymogów  w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  
w ykończeniow ych nie ustala się. 
 

8. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg bezpośrednio lub poprzez tereny placów  publicznych. 
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9. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. Dopuszcza się zaspokojenie zapotrzebow ania na miejsc postojow e 
poprzez ich realizację na terenach sąsiednich. 
 

10. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

11. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki. 
 
 

§34. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem UO/U plan ustala przeznaczenie - zabudowę 
usług oświaty i usług innych. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) tereny zieleni urządzonej z obiektami  małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
2) obiekty infrastruktury technicznej,  
3) parkingi. 

  
3. Ogranicza się możliw ość lokalizacji usług do usług z zakresu: usług sportu i rekreacji, 

administracji, gastronomii, ośw iaty i nauki, kultury, opieki społecznej i zdrow otnej. 
 

4. Ustala się zakaz: 
1) lokalizacji obiektów , których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód; 

2) realizacji obiektów  tymczasow ych. 
 

5. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 
w  tabeli: 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
E 1UO/U 25 40 10,0 D, P 15 - 45 A, C 65,0 
N 1UO/U 25 40 12,0 D, Cz, P 15 - 45 A, B 100,0 
S 1UO/U 25 40 12,0 D, Cz, P 15 - 45 B 65,0 

1)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, P – płaski. 
2) Spadki dachów  – dla dachów płaskich nie określa się. 
3)   Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 
działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub w przypadku, 
gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do granicy z działką 
sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla dachów płaskich nie określa się. 
 

6. Dopuszcza się  poszerzenie określonej w  tabeli maksymalnej szerokości elew acji 
frontow ej budynku pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły o szerokości nie w iększej niż 40,0 
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m przesunięte w zględem siebie w  rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające w łasne 
przekrycie. 
 

7. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, w  formie elementów  w olnostojących o pow ierzchni 
nieprzekraczającej 2,0 m². 
 

9. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 
się: 

1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Dopuszcza się kolor grafitow y. Wymogi kolorystyki 

nie dotyczą dachów  płaskich. 
 

10. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych określono w  tabeli: 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna w ielkość 
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokość 
frontów nowych 

działek [m] 
Kąt położenia granic 

nowych działek 1) 

E 1UO/U 1500,0 40,0 R, P 
N 1UO/U 1500,0 30,0 R, P 
S 1UO/U 3000,0 50,0 R, P 

1)  Kąt położenia granic nowych działek: R – równolegle do granic działek istniejących, P – prostopadle do 
pasa drogowego, w przypadku, gry pad drogowy wytyczony jest po łuku, do jego stycznej. 

 
11. Ustala się szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejszą niż 8,0 m. 

 
12. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 

z przylegających dróg, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej. 
 

13. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 

 
14. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

15. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczow ej. 
 
 

§35. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem PU plan ustala przeznaczenie - obiekty 
produkcyjne, składy, magazyny i usługi.  

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów  na: 

1) obiekty tow arzyszące zabudow ie produkcyjnej, usługow ej, składom i magazynom: 
a) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury, 
b) obiekty infrastruktury technicznej zw iązane z obsługą terenu, 
c) budynki gospodarcze i garaże, 
d) parkingi; 

2) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące zabudow ie produkcyjnej, usługow ej, 
składom i magazynom, realizow ane w  samodzielnych budynkach mieszkalnych lub 
pomieszczeniach mieszkalnych w  budynkach produkcyjnych i usługow ych, przy czym: 
a) pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń zw iązanych funkcją mieszkalną nie może 

przekraczać 30% ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y na działce, 
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b) w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I obow iązuje zakaz realizacji 
samodzielnych budynków  mieszkalnych. 

 
3. Dla terenów  oznaczonych symbolem C 3PU i C 4PU dopuszcza się zachow anie 

i rozbudow ę istniejącej zabudow y, przy zachow aniu w skaźników  dotyczących kształtow ania 
zabudow y i zagospodarow ania terenu określonych w  ust. 7. 
 

4. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem 
uciążliw ości przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. Zakaz nie 
dotyczy elektrow ni w iatrow ych. 
 

5. Przy lokalizacji now ych oraz rozbudow ie istniejących obiektów  zw iązanych 
z prow adzoną działalnością ustala się obow iązek ograniczenia akustycznych uciążliw ości poprzez:  

1) stosow anie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu; 
2) odpow iednie usytuow anie na działce urządzeń uciążliw ych akustycznie i zastosow anie 

odpow iednich rozw iązań technicznych na etapie projektow ania obiektów ; 
3) stosow anie elementów  amortyzujących drgania; 
4) zastosow anie przegród izolujących. 

 
6. Dopuszcza się możliw ość lokalizacji zabudow y zw iązanej z obsługą w jazdu i w ejścia na 

teren zakładu, o pow ierzchni zabudow y nieprzekraczającej 40,0 m², w ykraczającej przed 
w yznaczoną linię zabudow y na działce. Wysokość takich budynków  nie pow inna przekraczać 
7,0 m. 

 
7. Wskaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu określono 

w  tabeli: 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
C 1PU 
C 2PU 
C 3PU 
C 4PU 
C 5PU 

40 30 W 12,0 D, Cz, 
P 15-35 B 100,0 7,0 W,Z 

E 1PU 40 30 W 10,0 D 15 - 35 C, D 35,0 7,0 W,Z 
M 1PU 
M 2PU 40 30 W 12,0 D,P 15 - 45 C, D 30,0 7,0 

7,0 W,Z 

M 3PU 40 30 W 10,0 D,P 15 - 35 C, D 15,0 7,0 W,Z 
N 1PU 40 30 W 12,0 D 15 - 35 C, D 120,0 7,0 W,Z 
O 1PU 40 25 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 20,0 7,0 W,Z 
O 2PU 
O 3PU 
O 4PU 

40 30 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 20,0 
 

7,0 
7,0 

W,Z 
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O 5PU 
O 6PU C, D 

O 7PU 
40 30 W 10,0 D,P 15 - 35 

D 
40,0 7,0 W,Z 

O 8PU 40 30 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 50,0 7,0 W,Z 

O 9PU 40 30 W 12,0 D, Cz, 
P 15 - 35 D 20,0 7,0 W,Z 

O 10PU 30 30 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 20,0 7,0 W,Z 
T 1PU 40 25 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 30,0 7,0 W,Z 
T 2PU 40 25 W 12,0 D,P 15 - 35 C, D 20,0 7,0 W,Z 
T 3PU 40 30 W 12,0 D, Cz, 

P 15 - 35 C, D 25,0 7,0 W,Z 

T 4PU 30 40 W 10,0 D, Cz 15 - 35 D 25,0 7,0 W,Z 

T 5PU 40 30 W 10,0 D, Cz, 
P 15 - 35 B 30,0 7,0 W,Z 

W 1PU 40 25 W 12,0 D, Cz, 
P 15 - 35 C, D 35,0 7,0 W,Z 

X 1PU 40 30 W 10,0 D, Cz, 
P 15 - 35 C, D 30,0 7,0 W,Z 

X 2PU 30 30 W 10,0 D, Cz, 
W 15 – 45 C, D 25,0 7,0 W,Z 

X 3PU 
X 4PU 40 30 W 10,0 D, Cz, 

P 15 – 45 C, D 25,0 7,0 W,Z 
1)  Charakter budynków: W – wolnostojące. 
2)  Forma dachu: D – dwuspadowy, Cz – czterospadowy, P – płaski. 
3) Spadki dachów  – dla dachów płaskich nie określa się. 
4) Kierunek kalenicy: A – prostopadły do granicy frontowej działki, lub w przypadku, gdy granica frontowa 

działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, B – równoległy do granicy frontowej działki, lub 
w przypadku, gdy granica frontowa działki wytyczona jest po łuku, do jej stycznej, C – prostopadły do 
granicy z działką sąsiednią, D – równoległy do granicy z działką sąsiednią. Dla dachów płaskich nie 
określa się. 

5)  Warunki lokalizacj i budynków gospodarczych i garaży: W – wolnostojące, z możliwością lokalizacji 
bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, Z - zintegrowane z budynkiem produkcyjnym, usługowym 
lub mieszkalnym. 

 
8. Dopuszcza się 

1) realizację obiektów  budow lanych o w ysokości w yższej niż określona w  tabeli 
w  przypadkach uzasadnionych potrzebami technologicznymi prow adzonej działalności; 

2) poszerzenie określonej w  tabeli maksymalnej szerokości elew acji frontow ej budynku: 
a) o 6,0 m w  przypadku realizacji pomieszczeń gospodarczych i garażow ych 

zintegrow anych z bryłą budynku, 
b) pod w arunkiem podzielenia budynku na bryły  przesunięte w zględem siebie w  rzucie 

poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające w łasne przekrycie; 
3) zastosow anie dachów  płaskich dla budynków  gospodarczych i garażow ych sytuow anych 

bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią. 
 

9. Wymogów  w  zakresie kolorystyki budynków , stosow anych materiałów  
w ykończeniow ych nie ustala się. 
 

10. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

11. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 
o działalności prow adzonej na działce. 
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12. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych określono w  tabeli: 

Oznaczenie terenu 
na rysunku planu 

Minimalna w ielkość 
nowych działek [m²] 

Minimalna szerokość 
frontów nowych 

działek [m] 
Kąt położenia granic 

nowych działek 1) 

C 1PU 4000,0 40,0 P, R 
C 2PU 3000,0 50,0 P, R 
C 3PU 3000,0 50,0 P, R 
C 4PU 3000,0 50,0 P, R 
C 5PU 2000,0 30,0 P, R 
E 1PU 2500,0 30,0 R, D 
M 1PU 1500,0 20,0 P, R 
M 2PU 1500,0 20,0 P, R 
M 3PU 1500,0 20,0 P 
N 1PU 5000,0 50,0 P, R 
O 1PU 1500,0 20,0 P 
O 2PU 2000,0 30,0 P, R 
O 3PU 1000,0 30,0 P, R 
O 4PU 3000,0 30,0 P, R 
O 5PU 3000,0 50,0 P, R 
O 6PU 2000,0 30,0 R 
O 7PU 2000,0 40,0 R 
O 8PU 3000,0 40,0 P, R 
O 9PU 2500,0 30,0 R 
O 10PU 3000,0 50,0 P, R 
T 1PU 1500,0 40,0 R, D 
T 2PU 1500,0 30,0 R, D 
T 3PU 2000,0 50,0 P, R 
T 4PU 1500,0 30,0 P, R 
T 5PU 1200,0 30,0 P, R 
W 1PU 2000,0 30,0 P, R 
X 1PU 2000,0 30,0 P, R 
X 2PU 1500,0 20,0 R 
X 3PU 2000,0 30,0 P, R 
X 4PU 2500,0 30,0 P, R 

1)  Kąt położenia granic nowych działek: R – równolegle do granic działek istniejących, w przypadku, gdy 
granice wytyczone są po łuku, do ich stycznej, P – prostopadle do granic działek istniejących, 
w przypadku, gdy granice wytyczone są po łuku, do ich stycznej, D – prostopadle do pasa drogowego, 
w przypadku, gdy pas drogowy wytyczony jest po łuku, do jego stycznej 

 
 
13. Szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 

1) dla terenów  oznaczonych  symbolem: C 1 - 4PU:  nie mniejsza niż 12,0 m; 
2) dla terenów  oznaczonych symbolami: E 1PU, N 1PU, O -2PU, O 4PU O 8PU, O 10PU, 

W 1PU, X  4PU: nie mniejsza niż 10,0 m; 
3) dla pozostałych terenów : nie mniejsza niż 8,0 m. 

 
14. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną terenów  i działek z przylegających dróg oraz w ydzielonych 
w  granicach terenów  dróg w ew nętrznych z zastrzeżeniem, iż dla terenów  przylegających do 
dróg zbiorczych należy dążyć do zapew nienia bezpośredniej obsługi działek i terenów  
z terenów  dróg klasy niższej; 

2) dla każdej z istniejących i projektow anych działek dopuszcza się urządzenie w yłącznie 
jednego zjazdu z drogi publicznej. 

 
15. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §19 ust. 4.  
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16. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20.  
 

17. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 
pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczow ej. 
 

18. W części terenów  oznaczonych symbolami: C 4PU, C 5PU, M 2PU,O 2PU, O 5PU, 
T 1-3PU, lokalizuje się strefę zieleni ochronnej, oznaczoną na rysunku planu, w  granicach której 
ustala się: 

1) zakaz realizacji zabudow y; 
2) urządzenie terenu jako zielonego z realizacją elementów  zagospodarow ania służących 

ograniczaniu uciążliw ości akustycznych w  postaci: 
a) nasypów  i w ałów  ziemnych, 
b) zw artych nasadzeń w ielopiętrow ych zieleni, 
c) ekranów  akustycznych. 

 
 

§36. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem I-W, plan ustala przeznaczenie - tereny 
infrastruktury technicznej – zbiorowego zaopatrzenia w  wodę .  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów  na obiekty tow arzyszące obiektom 
i urządzeniom infrastruktury technicznej: 

1) tereny zieleni urządzonej; 
2) parkingi; 
3) obiekty administracyjno-socjalne zw iązane z obsługą funkcji przeznaczenia podstaw ow ego 

terenu. 
 

3. W granicach terenów  obow iązuje ochrona ujęć w ody poprzez respektow anie zakazów 
i ograniczeń, o których mow a w  §13 pkt 7 lit. a. 
 

4. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 40% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) w ysokość budynków : nie w iększą niż 10,0 m; 
4) dachy: dw uspadow e,  czterospadow e, w ielospadow e lub dachy płaskie; 
5) spadki dachów  do 45°; 
6) kierunek głów nej kalenicy dachu: 

a) dla terenu E 1 I-W: rów noległy do granicy z działką sąsiednią; 
b) dla pozostałych terenów : rów noległy do granicy frontow ej działki 

 
5. Wymogów  w  zakresie kolorystyki budynków , stosow anych materiałów  

w ykończeniow ych i lokalizacji reklam nie ustala się. 
 

6. Ustala się obow iązek ogrodzenia terenu. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e, 
w edług decyzji indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza 
niż 50 % pow ierzchni ogrodzenia. 
 

7. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) dostosow anie parametrów  now ych działek do potrzeb technologicznych; 
2) w ydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez 

w ydzieloną drogę w ew nętrzną; 
3) minimalna szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: 8,0 m; 
4) kąt położenia granic now ych działek w  stosunku do pasów  dróg: rów noległy do granicy 

z działką sąsiednią lub prostopadły do granicy frontow ej działki. 
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§37. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem I-K, plan ustala przeznaczenie - tereny 
infrastruktury technicznej – kanalizacji zbiorowej w  zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów : 
1) na obiekty tow arzyszące obiektom i urządzeniom infrastruktury technicznej tereny zieleni 

urządzonej; 
a) parkingi, 
b) obiekty administracyjno-socjalne zw iązane z obsługą funkcji przeznaczenia 

podstaw ow ego terenu; 
2) dla terenu oznaczonego symbolem O 2 I K – na obiekty i urządzenia sortow ni odpadów . 
 

3. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 40% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) w ysokość budynków : nie w iększą niż 10,0 m; 
4) dachy: dw u, czterospadow e, w ielospadow e, dachy płaskie, przekrycia łukow e i kopułow e; 
5) kat nachylenia połaci dachow ych: do 45°; 
6) kierunek głów nej kalenicy dachu: rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki. 

 
4. Wymogów  w  zakresie kolorystyki budynków , stosow anych materiałów  

w ykończeniow ych i lokalizacji reklam nie ustala się. 
 

5. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

6. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) dostosow anie parametrów  now ych działek do w ymogów  technologicznych; 
2) w ydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez 

w ydzieloną drogę w ew nętrzną; 
3) minimalna szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych 10,0 m; 
4) kąt położenia granic now ych działek w  stosunku do pasów  dróg: rów noległy lub prostopadły 

do granicy z działką sąsiednią. 
 

 
§38. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem I-EW plan ustala jako przeznaczenie 

podstaw ow e tereny infrastruktury technicznej – elektrowni w iatrowych. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenów  na: 
1) obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonow ania elektrow ni w iatrow ej, 
2) elementy infrastruktury elektrow ni w iatrow ych; 
3) place montażow o-serw isow e; 
4) parkingi; 
5) kontenerow e obiekty administracyjno-socjalne zw iązane z obsługą funkcji przeznaczenia 

podstaw ow ego terenu. 
 

3. Ustala się: 
1) zakaz realizacji reklam; 
2) w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu: 

a) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni działki 
w  granicach terenu, 

b) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 80 m², 
c) dla obiektów , o których mow a w  ust. 2 pkt  5:: 

- w ysokość nie w iększą niż 5,0 m, 
- szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 10,0 m, 
- dachy: dw u i czterospadow e lub dachy płaskie, 
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- kąt nachylenia połaci dachow ych: do 30°; 
3) obow iązek jednoczesnego spełnienia w arunków  zaw artych w  §13 pkt 18. 

 
4. Kolorystyka obiektów  – białe lub w  jasnych pastelow ych kolorach, o strukturze 

ograniczającej pow staw anie odbicia promieni słonecznych. Zakazuje się stosow ania jaskraw ych, 
intensyw nych kolorów . 
 

5. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
6. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 

1) dostosow anie parametrów  now ych działek do w ymogów  technologicznych; 
2) w ydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez 

w ydzieloną drogę w ew nętrzną; 
3) minimalna szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych 8,0 m; 
4) kąt położenia granic now ych działek: dow olny. 

 
§39. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem I-O plan ustala przeznaczenie - teren 

infrastruktury technicznej – gospodarki odpadami. 
 

2. Ustala się: 
1) lokalizację grzebow iska zw łok zw ierzęcych i instalacji utylizacji zw łok zw ierzęcych 

w  sytuacji kryzysow ej w raz z niezbędną infrastrukturą; 
2) dopuszcza się zachow anie rolniczego użytkow ania terenu z możliw ością realizacji zalesień; 
3) formę zabudow y i w skaźniki zagospodarow ania terenu, kolorystykę obiektów  budow lanych, 

ogrodzenia - dow olne. 
 

3. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 3000,0 m²; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 30,0 m; 
3) w ydzielana działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez 

w ydzieloną drogę w ew nętrzną; 
4) minimalna szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych 8,0 m; 
5) kąt położenia granic now ych działek w  stosunku do pasów  dróg: rów noległy do granicy 

z działką sąsiednią. 
 

 
§40. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem UST plan ustala przeznaczenie - tereny 

sportu, turystyki i rekreacji. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty usług z zakresu hotelarstw a i zakw aterow ania turystycznego, gastronomii; 
2) obiekty usług handlu artykułami spożyw czymi i przemysłow ymi, o pow ierzchni sprzedaży 

nieprzekraczającej 200,0 m²; 
3) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
4) zbiorniki w odne; 
5) obiekty infrastruktury technicznej; 
6) parkingi; 
7) funkcję mieszkaniow ą w yłącznie jako tow arzyszącą obiektom usługow ym, realizow aną 

w  samodzielnych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub pomieszczeniach 
mieszkalnych w  budynkach usługow ych, przy czym pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń 
zw iązanych z funkcją mieszkalną nie może przekraczać 40% ogólnej pow ierzchni 
użytkow ej zabudow y na działce. 

 
3. Warunkiem lokalizacji obiektów  i urządzeń tow arzyszących w  ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego jest pow iązanie ich z obsługą funkcji podstaw ow ej. 
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4. Ustala się zakaz: 
1) lokalizacji obiektów  sportow ych o pow ierzchni zabudow y w iększej niż 2,0 ha; 
2) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 

 
5. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu: 
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) dopuszcza się odstępstw o od w ymogów  pkt 2 w  przypadku realizacji boisk i urządzeń 

sportow ych o naw ierzchni sztucznej; 
4) dachy: dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 15° do 

45°. Dla obiektów  sportow ych dopuszcza się zastosow anie innych rozw iązań; 
5) kierunek głów nej kalenicy dachu, w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy 

z granicą frontow ą działki kąt: 
a) mniejszy niż lub rów ny 60°: rów noległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią, 
b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: rów noległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią 

lub do granicy frontow ej działki, 
c) w iększy niż lub rów ny 75°: rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki; 

6) charakter zabudow y: budynki w olnostojące; 
7) w ysokość: nie w iększą niż 10,0 m. Dla obiektów  i urządzeń sportow ych i rekreacyjnych 

dopuszcza się zw iększenie w ysokości do 20,0 m; 
8) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 40,0 m. Dopuszcza się poszerzenie 

maksymalnej szerokości elew acji frontow ej do 80,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku 
na bryły o szerokości nie w iększej niż 40,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie 
poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające w łasne przekrycie. Ograniczenie nie dotyczy 
obiektów  i urządzeń sportow ych i rekreacyjnych. 
 
6. Ogrodzenie działek w zdłuż ulic ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

7. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 
się: 

1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Wymogi kolorystyki nie dotyczą dachów  płaskich. 

 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, o pow ierzchni nie w iększej niż 4,0 m². 
 

9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 

a) dla terenów : J 1UST, O 4UST , T 3UST: 1000,0 m², 
b) dla terenów : O 1-2UST: 3000,0 m², 
c) dla pozostałych terenów : 2000,0 m², 

2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 
a) dla terenów : J 1-4UST, O 4UST , T 1-2UST, W 1UST: 20,0 m, 
b) dla terenów : E 1UST, N 1UST, T 3UST: 30,0 m, 
c) dla pozostałych terenów : 40,0 m; 

3) kąt położenia granic now ych działek: prostopadły do pasa drogow ego lub rów noległy do 
istniejących granic działek sąsiednich; 

4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejsza niż 8,0 m. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej.  
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11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §19 ust. 4. 
 

12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20.  
 

13. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 
pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

14. W części terenu oznaczonego symbolem: J 2-4UST lokalizuje się strefę rekreacji 
ogólnodostępną, oznaczoną na rysunku planu, w  granicach której ustala się: 

1) obow iązek zapew nienia dostępu do zbiornika; 
2) zakaz realizacji zabudow y; 
3) zakaz grodzenia terenu; 
4) lokalizację obiektów  małej architektury i urządzeń rekreacji codziennej; 
5) urządzenie ciągu pieszo-row erow ego o naw ierzchni umożliw iającej ruch pieszy i rowerowy. 
 

 
§41. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem UST/ML, plan ustala przeznaczenie - 

tereny sportu, turystyki, rekreacji, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji 
indywidualnej. 

 
2. Zabudow a mieszkaniow a jednorodzinna może być realizow ana: 

1) w yłącznie jako tow arzysząca zabudow ie usługow ej w  samodzielnych budynkach 
mieszkalnych lub pomieszczeniach mieszkalnych w  budynkach usługow ych, przy czym 
pow ierzchnia użytkow a pomieszczeń zw iązanych z funkcją mieszkalną nie może 
przekraczać 40% ogólnej pow ierzchni użytkow ej zabudow y na działce; 

2)  w  odległości nie w iększej niż 40,0 m od dróg w yznaczonych w  planie. 
 

3. Zabudow a rekreacji indyw idualnej może być realizow ana w  odległości nie w iększej niż 
40,0 m od dróg w yznaczonych w  planie. 
 

4. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty usług z zakresu hotelarstw a i zakw aterow ania turystycznego, gastronomii; 
2) obiekty usług handlu artykułami spożyw czymi i przemysłow ymi, o pow ierzchni sprzedaży 

nieprzekraczającej 200,0 m²; 
3) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
4) zbiorniki w odne; 
5) obiekty infrastruktury technicznej; 
6) parkingi. 

 
5. Warunkiem lokalizacji obiektów  i urządzeń tow arzyszących w  ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego jest pow iązanie ich z obsługą funkcji podstaw ow ej. 
 

6. Ustala się zakaz: 
1) lokalizacji obiektów  sportow ych o pow ierzchni zabudow y w iększej niż 2,0 ha; 
2) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 

 
7. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 

i zagospodarow ania terenu: 
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
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3) dopuszcza się odstępstw o od w ymogów  pkt 2 w  przypadku realizacji boisk i urządzeń 
sportow ych o naw ierzchni sztucznej; 

4) dachy: dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 15° do 
45°. Dla obiektów  sportow ych dopuszcza się zastosow anie innych rozw iązań; 

5) kierunek głów nej kalenicy dachu, w  przypadku kiedy granica pomiędzy działkami tw orzy 
z granicą frontow ą działki kąt: 
a) mniejszy niż lub rów ny 60°: rów noległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią, 
b) zaw arty pomiędzy 60° a 75°: rów noległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią 

lub do granicy frontow ej działki, 
c) w iększy niż lub rów ny 75°: rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki; 

6) charakter zabudow y: budynki w olnostojące; 
7) w ysokość: nie w iększa niż 10,0 m. Dla obiektów  i urządzeń sportow ych i rekreacyjnych 

dopuszcza się zw iększenie w ysokości do 20,0 m; 
8) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększa niż 40,0 m. Dopuszcza się poszerzenie 

maksymalnej szerokości elew acji frontow ej do 80,0 m pod w arunkiem podzielenia budynku 
na bryły o szerokości nie w iększej niż 40,0 m przesunięte w zględem siebie w  rzucie 
poziomym, o nie mniej niż 1,0 m, posiadające w łasne przekrycie. Ograniczenie nie dotyczy 
obiektów  i urządzeń sportow ych i rekreacyjnych. 

 
8. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 
 

9. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 
się: 

1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. Wymogi kolorystyki nie dotyczą dachów  płaskich. 

 
10. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, o pow ierzchni nie w iększej niż 4,0 m². 
 

11. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 
1) minimalną w ielkość now ych działek: 

a) dla terenów : O 1-3UST/ML: 1000,0 m², 
b) dla pozostałych terenów : 2000,0 m², 

2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 
a) dla terenów : O 2-3UST/ML: 20,0 m, 
b) dla terenu: O 1UST/ML: 30,0 m, 
c) dla pozostałych terenów : 40,0 m; 

3) kąt położenia granic now ych działek: prostopadły do pasa drogow ego lub rów noległy do 
istniejących granic działek sąsiednich; 

4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejsza niż 8,0 m. 
 

12. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią 
obsługę działek i terenów  z terenów  dróg klasy niższej. 
 

13. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi 
w  §19 ust. 4. 
 

14. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20.  
 

15. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 
pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki. 
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§42. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem USE, plan ustala przeznaczenie - tereny 
sportu ekstensywne. 

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) obiekty budow lane i urządzenia zw iązane ze sportem, rekreacją i spędzaniem w olnego 
czasu tj. pola golfow e, trasy do jazdy konnej, row erow ej i motorow erow ej; 

2) obiekty usług z zakresu zakw aterow ania turystycznego i gastronomii; 
3) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 

codziennej; 
4) obiekty infrastruktury technicznej; 
5) parkingi; 
6) zbiorniki w odne. 

 
3. Warunkiem lokalizacji obiektów  i urządzeń tow arzyszących w  ramach przeznaczenia 

dopuszczalnego  jest pow iązanie ich z obsługą funkcji podstaw ow ej. 
 

4. Ustala się zakaz: 
1) dla terenu N 1USE: lokalizacji obiektów  budow lanych z pomieszczeniami przeznaczonymi 

na stały pobyt ludzi, w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I; 
2) lokalizacji obiektów  sportow ych o pow ierzchni zabudow y w iększej niż 2,0 ha; 
3) lokalizacji obiektów  i usług, których funkcjonow anie może być źródłem uciążliw ości 

przekraczających w artości dopuszczalne zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych, 
w ykraczających poza granice terenu do którego inw estor posiada tytuł praw ny, zw łaszcza 
w  zakresie hałasu, drgań, promieniow ania, zanieczyszczenia pow ietrza, gleb i w ód. 

 
5. Dla zabudow y ustala się: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu; 
3) w ysokość budynków : nie w iększą niż 10,0 m; 
4) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 40,0 m; 
5) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 15°do 

45°; 
6) kierunek głów nej kalenicy dachu: rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki. 

 
6. Ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiał. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
7. W zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala 

się: 
1) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu siding; 
2) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. 

 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce, o pow ierzchni nie w iększej niż 4,0 m². 
 
9. Ustala się w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: 

1) minimalną w ielkość now ych działek: 5000,0 m2; 
2) minimalną szerokość frontów  now ych działek: 50,0 m; 
3) kąt położenia granic now ych działek: prostopadły do granicy frontow ej działki lub 

rów noległy do granicy z działką sąsiednią 
4) szerokość w ydzielanych dróg w ew nętrznych: nie mniejsza niż 8,0 m. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną terenów  i działek 
z przylegających dróg.  
 

11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi 
w  §19 ust. 4. 
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12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
13. Odprow adzanie w ód opadow ych i roztopow ych z naw ierzchni utw ardzonych na 

pow ierzchnie biologicznie czynne w  granicach działki. 
 
 

§43. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem R, plan ustala przeznaczenie - tereny 
rolnicze .  
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) zabudow ę zagrodow ą z zastrzeżeniem ust. 3 i 4; 
2) zabudow ę służącą w yłącznie produkcji i obsłudze produkcji rolniczej oraz przetw órstw u 

rolno-spożyw czemu z zastrzeżeniem ust. 3; 
3) drogi stanow iące dojazd do gruntów  rolnych; 
4) sieci infrastruktury technicznej w raz z niezbędnymi do korzystania z nich obiektami 

i urządzeniami; 
5) zbiorniki w odne; 
6) zalesienia na terenach gruntów  ornych V i VI klasy bonitacyjnej, z w yłączeniem terenów  

w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I oraz terenów  w  odległości 
mniejszej niż 15,0 m od kraw ędzi istniejących row ów  melioracyjnych i cieków ; 

7) tymczasow o, na czas montażu elektrow ni w iatrow ych, na poszerzenia dróg stanow iących 
dojazd do terenów  elektrow ni w iatrow ych. 

 
3. Dopuszcza się: 

1) rozbudow ę istniejącej zabudow y zagrodow ej; 
2) realizację now ej zabudow y zagrodow ej, obiektów  służących produkcji rolniczej 

i przetw órstw u rolno-spożyw czemu, z zastrzeżeniem ust. 4, przy spełnieniu następujących 
w arunków : 
a) w ielkość działki: nie mniejsza niż 0,3 ha, 
b) działka musi posiadać bezpośredni dostęp do drogi. 
 
4. Ustala się zakaz lokalizacji budynków  mieszkalnych w  granicach strefy oddziaływ ania 

elektrow ni w iatrow ych I, oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §18 ust. 9 pkt 2. 
 

5. Tereny rolnicze nie podlegają ochronie akustycznej w  zakresie dopuszczalnego poziomu 
hałasu w  środow isku zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony środowiska. 
Zabudow a lokalizow ana w  ich granicach nie podlega ochronie akustycznej. 
 

6. Dla zabudow y ustala się: 
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą 30% pow ierzchni terenu inw estycji; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni terenu 

inw estycji; 
3) pozostałe w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu: zgodnie 

z ustaleniami szczegółow ymi dla zabudow y zagrodow ej, określonymi w  § 26 ust. 4-8. 
 

7. Ogrodzenie działek w zdłuż ulic ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 
indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 % 
pow ierzchni ogrodzenia. 

 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce. 
 
9. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych – dokonyw anie podziału 

nieruchomości zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących gospodarow ania 
nieruchomościami.  
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10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) obsługę terenów  z dróg przyległych bezpośrednio lub poprzez drogi stanow iące dojazd do 

gruntów  rolnych, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, działkom przyległym do dróg 
zbiorczych należy zapew nić obsługę z terenów  dróg klasy niższej; 

2) szerokość dróg stanow iących dojazd do gruntów  rolnych nie pow inna być mniejsza niż 10,0 
m. Dopuszcza się przyjęcie mniejszej szerokości, jeśli w ynika to z istniejących w arunków  
terenow ych. 

 
11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 
12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

 
§44. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem RZ plan ustala przeznaczenie - tereny 

użytków zielonych, łąk i pastwisk . 
 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) sieci infrastruktury technicznej w raz z niezbędnymi do korzystania z nich obiektami 
i urządzeniami; 

2) drogi stanow iące dojazd do gruntów  rolnych; 
3) zbiorniki w odne; 
4) zalesienia na terenach gruntów  V i VI klasy bonitacyjnej z w yłączeniem terenów  

w  odległości mniejszej niż 15,0 m od kraw ędzi istniejących row ów  melioracyjnych i cieków . 
 

3. Ustala się: 
1) zachow anie rolniczego użytkow ania terenu; 
2) zakaz realizacji zabudow y. Dopuszcza się w yłącznie zabudow ę zagrodow ą, stanow iącą 

rozbudow ę istniejącej zabudow y zagrodow ej zlokalizow anej na terenach bezpośrednio do 
nich przylegających, przy czym w  granicach strefy oddziaływ ania elektrow ni w iatrow ych I, 
oznaczonej na rysunku planu obow iązuje zakaz lokalizacji budynków  mieszkalnych. 

 
4. Dla zabudow y ustala się: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą 30% pow ierzchni terenu inw estycji; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 30% pow ierzchni terenu 

inw estycji; 
3) pozostałe w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu: zgodnie 

z ustaleniami szczegółow ymi dla zabudow y zagrodow ej, określonymi w  § 26 ust. 4-8. 
 

5. Warunki w ydzielania now ych działek budow lanych – dokonyw anie podziału 
nieruchomości zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących gospodarow ania 
nieruchomościami. 
 

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) obsługę terenów  z dróg przyległych bezpośrednio lub poprzez drogi stanow iące dojazd do 

gruntów  rolnych, z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, działkom przyległym do dróg 
zbiorczych należy zapew nić obsługę z terenów  dróg klasy niższej; 

2) szerokość dróg stanow iących dojazd do gruntów  rolnych nie pow inna być mniejsza niż 
10,0 m. Dopuszcza się przyjęcie mniejszej szerokości, jeśli w ynika to z istniejących 
w arunków  terenow ych. 
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§45. 1.  Dla terenów , oznaczonych symbolem ZP plan ustala przeznaczenie - tereny 
zieleni urządzonej.  

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji codziennej o spójnej formie pod w zględem 

stylu i zastosow anych materiałów  w  obrębie terenu; 
3) zbiorniki w odne; 
4) parkingi. 

 
3. Ustala się: 

1) obow iązek urządzenia terenu jako zielonego o charakterze parkow ym; 
2) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków ; 
3) pielęgnację istniejącego drzew ostanu; 
4) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 5% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
5) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% działki w  granicach terenu. 

 
4. Dopuszcza się  lokalizację w yłącznie tablic i szyldów  zaw ierających informacje 

i ogłoszenia Urzędu Gminy w  formie elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie 
w iększej niż 2,0 m2, spójnych pod w zględem stylu i zastosow anych materiałów . 
 

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg. 
 
6. Nie ustala się obow iązku zapew nienia miejsc postojow ych. 

 
7. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
8. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

§46. 1.  Dla terenów , oznaczonych symbolem ZP/U plan ustala przeznaczenie - tereny 
zieleni urządzonej i usług. 

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji codziennej o spójnej formie pod w zględem 

stylu i zastosow anych materiałów  w  obrębie terenu; 
3) zbiorniki w odne; 
4) parkingi. 

 
3. Ustala się: 

1) obow iązek urządzenia terenu jako zielonego o charakterze parkow ym; 
2) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków ; 
3) pielęgnację istniejącego drzew ostanu; 
1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 5% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
4) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% działki w  granicach terenu. 
 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem E 1ZP/U ustala się: 
1) dopuszcza się realizację zabudow y usługow ej z zakresu hotelarstw a, turystyki, w ypoczynku 

lub opieki zdrow otnej; 
2) w  granicach terenu dopuszcza się lokalizację jednego budynku usługow ego, usługow o-

mieszkalnego lub mieszkalnego; 
3) lokalizacja i forma budynku nie może pow odow ać pogorszenia ekspozycji zespołu kościoła 

zlokalizow anego na terenie E 1UK; 
2) zakaz realizacji nasadzeń zielenią mogącą zakłócić ekspozycję zespołu kościoła 

zlokalizow anego na terenie E 1UK; 
3) w ysokość budynku usługow ego, usługow o-mieszkalnego lub mieszkalnego: nie w iększą  

niż 8,0 m; 
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4) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą  niż 20,0 m; 
5) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: 25° do 

45°; 
6) kierunek głów nej kalenicy dachu rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki; 
7) ogrodzenie działek w zdłuż ulic ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 
% pow ierzchni ogrodzenia; 

8) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się: 
a) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu 

siding, 
b) dachy w  kolorze grafitow ym i odcieniach ciemnego brązu, 
c) elew acja w  kolorze białym lub jasnych odcieniach szarości lub brązu. 
 
5. Dla terenów  oznaczonych symbolami: N 1ZP/U i N 2ZP/U ustala się : 

1) dopuszcza się realizację zabudow y usługow ej z zakresu hotelarstw a, turystyki, w ypoczynku 
lub opieki zdrow otnej; 

2) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków ; 
3) dopuszcza się realizację nasadzeń w yłącznie gatunkami stanow iącymi uzupełnienie 

istniejącego drzew ostanu na terenie N 1ZP/UMN; 
4) w ysokość budynków : nie w iększą  niż 10,0 m; 
5) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą  niż 20,0 m; 
6) dachy dw uspadow e lub czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 25° do 45°; 
7) kierunek głów nej kalenicy dachu rów noległy lub prostopadły do granicy frontow ej działki; 
8) ogrodzenie działek w zdłuż dróg ażurow e o w ysokości do 1,6 m, w edług decyzji 

indyw idualnych w  zakresie formy i materiału. Pow ierzchnia prześw itów  nie mniejsza niż 50 
% pow ierzchni ogrodzenia; 

9) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się: 
a) stosow anie nie w ięcej niż 3 rodzajów  materiałów  w ykończeniow ych na elew acjach,  
b) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu 

siding, 
c) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. 

 
6. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 2,0 m2, 
spójnych pod w zględem stylu i zastosow anych materiałów . 
 

7. Ustala się zakaz podziału nieruchomości w  przypadkach innych niż w yszczególnione 
w  §12. 
 

8. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg. 
 

9. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

10. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

11. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki. 
 
 

§47. 1.  Dla terenów , oznaczonych symbolem ZP/UMN plan ustala przeznaczenie - tereny 
zieleni urządzonej, zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

2. Realizację funkcji usługow ej dopuszcza się w yłącznie w  formie jednego zw artego 
kompozycyjnie zespołu obiektów , obejmującego istniejący zabytkow y pałac, zw any dalej Pałacem. 
 

3. Dopuszcza się w yłącznie realizację usług z zakresu kultury, sztuki, nauki, edukacji, 
hotelarstw a, turystyki, w ypoczynku lub opieki zdrow otnej. 
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4. Realizację funkcji mieszkaniow ej jednorodzinnej dopuszcza się w yłącznie jako 

realizow aną w  budynku Pałacu lub w  pomieszczeniach lokalizow anych w  obiektach, o których 
mow a w  ust. 2. 
 

5. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji codziennej o spójnej formie pod w zględem 

stylu i zastosow anych materiałów  w  obrębie terenu; 
3) zbiorniki w odne; 
4) parkingi. 
 

6. Ustala się: 
1) obow iązek urządzenia terenu jako zielonego o charakterze parkow ym; 
2) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków ; 
3) obow iązek pielęgnacji istniejącego drzew ostanu oraz w prow adzenia uzupełniających 

nasadzeń z w zbogaceniem składu gatunkow ego parku. 
 

7. Dla zabudow y ustala się w skaźniki dotyczące kształtow ania zabudow y 
i zagospodarow ania terenu: 

1) w szelkie działania na terenie są działaniami przy zabytku i muszą być prow adzone zgodnie 
z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony zabytków ; 

2) dla całego terenu obow iązują ustalenia dla strefy zespołu pałacow ego w  Chylinie zaw arte 
w  §14 ust. 8; 

3) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 5% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
4) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80% działki w  granicach terenu; 
5) forma zabudow y: 

1) Pałacu – obow iązuje zachow anie istniejącej formy, 
2) pozostałych obiektów : 

 w ysokość: nie w iększą  niż 12,0 m, 
 szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą  niż 30,0 m, 
 dachy czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 35° do 40°, 
 kierunek głów nej kalenicy dachu: prostopadły lub rów noległy do kierunku 

w yznaczonego przez kalenicę Pałacu; 
6) ogrodzenie terenu: o w ysokości nie w iększej niż 2,0 m w  formie przęseł z murow anymi 

słupami i podmurów ką o w ysokości nie w iększej niż 1,3 m. Przęsła kute; 
7) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się: 

a) kolorystyka elew acji: zgodna z pierw otną kolorystyką elew acji Pałacu, 
b) stosow anie w yłącznie tynku jako materiału w ykończeniow ego na elew acjach, 

dopuszcza się zastosow anie okładzin z piaskow ca, 
c) pokrycie dachu: dachów ka ceramiczna. 
 
8. Dopuszcza się lokalizację w yłącznie reklam i szyldów  zaw ierających informacje 

o działalności prow adzonej na działce o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 2,0 m2, 
spójnych pod w zględem stylu i zastosow anych materiałów . 
 

9. Ustala się zakaz podziału nieruchomości w  przypadkach innych niż w yszczególnione 
w  §12. 
 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg. 
 

11. Miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 
zaw artymi w  §19 ust. 4. 
 

12. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 
w  §20. 
 

13. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki. 



 59

 
 

§48. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem ZPZ/U plan ustala przeznaczenie - tereny 
zieleni urządzonej zespołu zamkowego i usług. 
  

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na:  
1) funkcje usługow e z zakresu kultury, sztuki, nauki, edukacji, hotelarstw a, turystyki, 

w ypoczynku lub opieki zdrow otnej; 
2) funkcje mieszkaniow e w yłącznie jako tow arzyszące zabudow ie usługow ej. Pow ierzchnia 

użytkow a pomieszczeń mieszkalnych nie może przekraczać 30% pow ierzchni użytkow ej 
zabudow y na działce; 

3) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji codziennej o spójnej formie pod w zględem 
stylu i zastosow anych materiałów  w  obrębie terenu. 

 
3. Ustala się: 

1) w szelkie działania na terenie są działaniami przy zabytku i muszą być prow adzone zgodnie 
z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących ochrony zabytków ; 

2) dla całego terenu obow iązują ustalenia dla strefy ścisłej ochrony konserw atorskiej 
pozostałości zespołu zamkow ego w  Wyszynie zaw arte w  §14 ust. 10; 

3) dopuszcza się realizację zabudow y w yłącznie jako rekonstrukcję zespołu zamkow ego; 
4) zakaz lokalizacji obiektów  tymczasow ych; 
5) obow iązek przeprow adzenia badań konserw atorskich poprzedzających prow adzenie 

działań inw estycyjnych; 
6) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 20% pow ierzchni działki w  granicach terenu; 
7) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż: 60% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu. 
 

4. Forma zabudow y:  
1) w ysokość: nie w iększą  niż 20,0 m. Dla w ież dopuszcza się zw iększenie w ysokości do 

25,0 m; 
2) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci: 30° do 

60°; 
3) ogrodzenie terenu: o w ysokości nie w iększej niż 2,0 m w  formie przęseł z murow anymi 

słupami i podmurów ką o w ysokości nie w iększej niż 0,5 m. Przęsła kute; 
4) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych ustala się: 

a) kolorystyka elew acji: zgodna z pierw otną kolorystyką elew acji obiektu, 
b) stosow anie na elew acjach jako materiału w ykończeniow ego w yłącznie tynku i cegły 

licow ej. Dopuszcza się zastosow anie okładzin z piaskow ca, 
c) pokrycie dachu: dachów ka ceramiczna lub blacha płaska. 

 
5. Nie ustala się szczególnych w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych. 
 
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) obsługę terenu z drogi 1KDL poprzez ciąg pieszo – jezdny oznaczony symbolem 4KDX; 
2) dopuszcza się obsługę z terenu drogi w ew nętrznej oznaczonego symbolem 2KDW poprzez 

tereny E 1WS i E 9RM. 
 

7. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenu zgodnie z ustaleniami zaw artymi w  §19 
ust. 4. 

 
8. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną, zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
9. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach terenu. 
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§49. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem ZC plan ustala przeznaczenie - tereny 
cmentarzy. 

 
2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 

1) urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) obiekty niezbędne do obsługi cmentarzy, np. kaplica, dom pogrzebow y itp.; 
3) parkingi. 

 
3. Ustala się: 

1) rozbudow ę cmentarzy w  granicach terenów  oznaczonych symbolami: O 2ZC, E 1ZC, I 1ZC; 
2) w yznacza się strefy obsługi cmentarza, oznaczone na rysunku planu, w  granicach 

których obow iązuje zakaz chow ania zw łok; 
3) zachow anie historycznej parcelacji i rozplanow ania, zabytkow ej sztuki sepulkralnej oraz 

zabytkow ego drzew ostanu dla terenów  oznaczonych symbolami: O 1ZC, O 2ZC, E 2ZC. 
 

4. Dla zabudow y, o której mow a w  ust. 2 pkt 2 ustala się w skaźniki dotyczące 
kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 20% pow ierzchni działki; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż: 20% działki w  granicach terenu; 
3) formę zabudow y: 

a) dla obiektów  w  granicach strefy ścisłej ochrony konserw atorskiej: istniejąca, 
b) dla obiektów  lokalizow anych poza strefą ścisłej ochrony konserw atorskiej:  

 w ysokość budynków : nie w iększa niż: 10,0 m, 
 szerokość elew acji frontow ej: nie w iększa niż: 15,0 m, 
 dachy dw uspadow e lub czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 20° do 40°, 
 kierunek głów nej kalenicy dachu: w g decyzji indyw idualnych, dostosow any do 

kompozycji przestrzennej cmentarza; 
4) kolorystykę zabudow y, rodzaj stosow anych materiałów  w ykończeniow ych i formę ogrodzeń  

w  granicach strefy ścisłej ochrony konserw atorskiej należy uzgodnić indyw idualnie z WKZ, 
w  zależności od rodzaju prac, na etapie planow ania inw estycji. 

 
5. Nie ustala się szczególnych w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych. 
 
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg, 

z zastrzeżeniem, iż jeśli jest to możliw e, należy zapew nić bezpośrednią obsługę działek i terenów  
z terenów  dróg klasy niższej. 

 
7. Ustala się obow iązek zapew nienia miejsc postojow ych zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §19 ust. 4. 
 
8. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 
9. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 

biologicznie czynne w  granicach działki. 
 

 
§50. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem ZR plan ustala przeznaczenie - tereny 

zieleni naturalnej. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) zbiorniki w odne; 
2) urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) obiekty małej architektury i urządzenia rekreacji indyw idualnej. 

 
3. Ustala się: 

1) zakaz realizacji zabudow y i tymczasow ych obiektów  budow lanych z w yjątkiem obiektów , 
o których mow a w  ust. 2 pkt 2 i 3; 

2) zachow anie, uporządkow anie  i pielęgnację istniejącej zieleni; 
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3) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 80%; 
4) pow ierzchnię zabudow y nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki; 
5) w ysokość obiektów : nie w iększą niż 5,0 m; 
6) dachy: dw uspadow e, czterospadow e, w ielospadow e, o kącie nachylenia połaci: do 45° lub 

dachy płaskie; 
7) obow iązek utrzymania drożności row ów  i cieków . 
 

 
§51. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem ZL plan ustala przeznaczenie - lasy. 
 
2. Ustala się: 

1) prow adzenie gospodarki leśnej w  zakresie niezbędnym dla utrzymania w łaściw ych 
w arunków  ekologicznych i w artości użytkow ej, zgodnie z przepisami odrębnymi o lasach; 

2) ochronę ustanow ionych lasów  ochronnych i prow adzenie gospodarki leśnej zgodnie 
z w ymogami przepisów  odrębnych o lasach i planem urządzeniow ym lasu; 

3) zakaz realizacji zabudow y, z w yjątkiem obiektów  i urządzeń dopuszczonych do lokalizacji 
na terenach leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki leśnej; 

4) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej niepow odującej w yłączenia terenu 
z produkcji leśnej; 

5) formę zabudow y: 
a) w ysokość budynków : nie w iększą niż: 10,0 m, 
b) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż: 20,0 m, 
c) dachy dw uspadow e lub czterospadow e o kącie nachylenia połaci: 20° do 40°; 

6) pow ierzchnię zabudow y – nie w iększą niż 20% pow ierzchni działki; 
7) udział pow ierzchni biologicznie czynnej– nie mniejszy niż 60% w  granicach działki; 
8) w arunki w ydzielania now ych działek budow lanych: dokonyw anie podziałów  zgodnie 

z w ymogami przepisów  odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomościami; 
9) miejsca postojow e ustala się w  granicach działek lub terenów  zgodnie z ustaleniami 

zaw artymi w  §19 ust. 4; 
10) zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi w  §20; 
11) odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie biologicznie 

czynne w  granicach działki. 
 

 
§52. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem ZLS  plan ustala przeznaczenie - tereny 

zalesień. 
 

2. Wyznaczone tereny obejmują grunty przeznaczone do produkcji leśnej zgodnie 
z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki leśnej. 
 

3. Ustala się: 
1) do czasu realizacji zalesienia obow iązują w ymogi zaw arte w  § 43 ust. 3-13; 
2) po w prow adzeniu zalesienia obow iązują odpow iednio w ymogi zaw arte w  §51 ust 2. 

 
 

§53. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem RZL plan ustala przeznaczenie - tereny 
rolnicze wskazane do zalesienia. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zbiorniki w odne. 

 
3. Ustala się: 

1) zachow anie rolniczego użytkow ania terenu do czasu realizacji zalesienia; 
2) zmianę sposobu użytkow ania rolnego na użytkow anie leśne; 
3) nasadzenia należy w prow adzać nie bliżej niż 3,0 m od granicy z działką pozostającą 

w  użytkow aniu rolniczym; 
4) do czasu realizacji zalesienia obow iązują w ymogi zaw arte w  § 43 ust. 3-13; 
5) po w prow adzeniu zalesienia obow iązują odpow iednio w ymogi zaw arte w  §51 ust 2. 
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§54. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem WS  plan ustala przeznaczenie - tereny wód 

powierzchniowych. 
 
2. Dopuszcza się: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem J 1WS: lokalizację obiektów  i urządzeń zw iązanych 
z piętrzeniem i retencjonow aniem w ód; 

2) dla terenów  oznaczonych symbolem J 1WS: w ykorzystanie terenu jako kąpieliska oraz 
lokalizację pomostów  i przystani; 

3) dokonanie korekt granic projektow anego zbiornika na etapie opracow ania projektu jego 
budow y. 

 
3. Ustala się: 

1) zakaz grodzenia terenu; 
2) obow iązek umożliw ienia dostępu dla prow adzenia prac konserw acyjnych; 
3) lokalizację ciągu pieszo-row erow ego dla terenu oznaczonego symbolem: J 1WS. 

Szczegółow y przebieg do ustalenia na etapie realizacji zbiornika; 
4) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 90% pow ierzchni działki 

w  granicach terenu. 
 

§55. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem PGEr plan ustala przeznaczenie - tereny 
eksploatacji powierzchniowej przewidziane do rekultywacji. 
 

2. Dopuszcza się prow adzenie eksploatacji zgodnie z w arunkami określonymi w  planie 
ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii i górnictw a. 

 
3. Wyznacza się: 

1) strefy rekultyw acji: 
a) w  kierunku w odnym, 
b) w  kierunku leśnym, 
c) w  kierunku rolnym, 
d) w  kierunku rekreacyjno – w ypoczynkow ym; 

2) przebiegi: 
a) drogi dojazdow ej, 
b) ciągu pieszo-row erow ego 

 
4. Dopuszcza się dokonanie korekt: 

1) granic w yznaczonych stref rekultyw acji; 
2) przebiegu drogi dojazdow ej; 
3) przebiegu ciągu pieszo-row erow ego 
na etapie opracow ania projektu rekultyw acji złoża i zagospodarow ania terenu. 

 
5. W strefie rekultyw acji w  kierunku w odnym, po zakończeniu eksploatacji ustala się: 

1) realizację zbiornika w odnego „Władysław ów ”; 
2) po zakończeniu działań rekultyw acyjnych w  strefie: 

a) obow iązują ustalenia szczegółow e dla terenów  w ód pow ierzchniow ych, oznaczonych 
symbolem WS, zaw arte w  § 54, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów  i urządzeń zw iązanych z piętrzeniem 
i retencjonow aniem w ód, w ykorzystanie terenu jako kąpieliska oraz lokalizację 
pomostów  i przystani. 

 
6. W strefie rekultyw acji w  kierunku leśnym, po zakończeniu eksploatacji ustala się: 

1) prow adzenie rekultyw acji terenu w  sposób umożliw iający realizację zalesień; 
2) po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, w  strefie obow iązują ustalenia szczegółow e dla 

terenów  lasów , oznaczonych symbolem ZL, zaw arte w  § 51.   
 

7. W strefie rekultyw acji w  kierunku rolnym, po zakończeniu eksploatacji ustala się: 
1) prow adzenie rekultyw acji terenu w  sposób umożliw iający prow adzenie gospodarki rolnej; 
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2) po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, w  strefie obow iązują ustalenia szczegółow e dla 
terenów  rolniczych, oznaczonych symbolem R, zaw arte w  § 43. 
 
8. W strefie rekultyw acji w  kierunku rekreacyjno-w ypoczynkow ym, po zakończeniu 

eksploatacji ustala się: 
1) prow adzenie rekultyw acji terenu w  sposób umożliw iający realizację zainw estow ania 

w  ramach przeznaczenia podstaw ow ego i dopuszczalnego terenu; 
2) po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, w  strefie obow iązują ustalenia szczegółow e dla 

terenu oznaczonego symbolem O 1UST/ML, zaw arte w  § 41; 
3) realizacja zainw estow ania możliw a jest w yłącznie po zakończeniu rekultyw acji terenu. 

 
9. Ustala się: 

1) likw idację linii kolejow ej i rekultyw ację terenu w  sposób umożliw iający realizację zabudow y; 
2) lokalizację obiektów  i urządzeń zw iązanych z funkcjonow aniem zbiornika w odnego, w  tym 

doprow adzalnika i odprow adzalnika w ód. Szczegółow ą lokalizację w  zależności od 
przyjętych rozw iązań należy określić na etapie projektu rekultyw acji złoża 
i zagospodarow ania terenu. 

 
 

§56. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem MNUr plan ustala przeznaczenie - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług na terenach poeksploatacyjnych. 
 

2. Dopuszcza się dotychczasow e w ykorzystanie terenu zgodnie z w arunkami określonymi 
w  planie ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii 
i górnictw a. 
 

3. Ustala się likw idację linii kolejow ej po zakończeniu działalności górniczej i rekultyw ację 
terenu w  sposób umożliw iający realizację zabudow y.  

 
4. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 

w  tym w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu jak dla terenu zabudow y 
mieszkaniow ej jednorodzinnej i usług, oznaczonego symbolem O 15MNU, zaw arte w  §28.  
 

5. Realizacja zainw estow ania możliw a jest w yłącznie po likw idacji linii kolejow ej 
i zakończeniu rekultyw acji terenu. 
 
 

§57. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem PUr plan ustala przeznaczenie - tereny 
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług na terenach poeksploatacyjnych. 
  

2. Dopuszcza się dotychczasow e w ykorzystanie terenu zgodnie z w arunkami określonymi 
w  planie ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii 
i górnictw a. 
 

3. Ustala się likw idację linii kolejow ej po zakończeniu działalności górniczej i rekultyw ację 
terenu w  sposób umożliw iający realizację zabudow y.  

 
4. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 

w  tym w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu jak dla terenu obiektów  
produkcyjnych, składów , magazynów  i usług, oznaczonego symbolem O 3PU, zaw arte w  §35.   
 

5. Realizacja zainw estow ania możliw a jest w yłącznie po likw idacji linii kolejow ej 
i zakończeniu rekultyw acji terenu. 
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§58. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem Rr plan ustala przeznaczenie - tereny 
rolnicze na terenach poekspoatacyjnych. 
 

2. Dopuszcza się dotychczasow e w ykorzystanie terenu zgodnie z w arunkami określonymi 
w  planie ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii 
i górnictw a. 

 
3. Ustala się likw idację linii kolejow ej po zakończeniu działalności górniczej i rekultyw ację 

terenu w  sposób umożliw iający realizację zabudow y.  
 
4. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 

w  tym w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu jak dla terenów  rolniczych, 
oznaczonych symbolem R, zaw arte w  §43.   
 

5. Prow adzenie działalności rolniczej i realizacja zainw estow ania możliw a jest w yłącznie po 
likw idacji linii kolejow ej i zakończeniu rekultyw acji terenu. 

 
§59. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem RZLr plan ustala przeznaczenie – tereny 

przeznaczone do zalesienia na terenach poeksploatacyjnych. 
 

2. Dopuszcza się dotychczasow e w ykorzystanie terenu zgodnie z w arunkami określonymi 
w  planie ruchu zakładu górniczego na podstaw ie przepisów  odrębnych z zakresu geologii 
i górnictw a. 

 
3. Ustala się likw idację linii kolejow ej po zakończeniu działalności górniczej i rekultyw ację 

terenu w  sposób umożliw iający realizację zalesień.  
 
4. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 

w  tym w skaźniki kształtow ania zabudow y i zagospodarow ania terenu jak dla terenów  rolniczych 
w skazanych do zalesienia, oznaczonych symbolem RZL, zaw arte w  §53.   
 

5. Realizacja zalesień możliw a jest w yłącznie po likw idacji linii kolejow ej i zakończeniu 
rekultyw acji terenu. 

 
 

§60. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem I-Or plan ustala przeznaczenie - tereny 
nieczynnych składowisk odpadów przewidziane do rekultywacji. 
 

2. Ustala się: 
1) obow iązek rekultyw acji terenu; 
2) zakaz realizacji zabudow y z w yjątkiem obiektów  i urządzeń zw iązanych z rekultyw acją 

terenu; 
3) zakaz realizacji infrastruktury technicznej zw iązanej z zaopatrzeniem w  w odę, w  tym ujęć 

w ody; 
4) w ysokość budynków : nie w iększa niż 8,0 m; 
5) dachy: dw uspadow e, czterospadow e, w ielospadow e o nachyleniu połaci do 45° lub dachy 

płaskie 
6) pow ierzchnię zabudow y – nie w iększa niż 5% pow ierzchni działki; 
7) udział pow ierzchni biologicznie czynnej – nie mniejszy niż 90% w  granicach działki 
 

3. Po zakończeniu działań rekultyw acyjnych, dla terenu obow iązują ustalenia szczegółow e, 
jak dla terenów  oznaczonych symbolem RZL, zaw arte w  §53. 
 

§61. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KP plan ustala przeznaczenie - tereny 
placów publicznych. 
 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1) w  granicach strefy lokalizacji zabudow y: obiekty usług z zakresu administracji publicznej, 

kultury, pożarnictw a, handlu; 
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2) tereny zieleni urządzonej w raz z obiektami małej architektury i urządzeniami rekreacji 
codziennej; 

3) obiekty infrastruktury technicznej; 
4) parkingi. 

 
3. Ustala się zakaz: 

1) realizacji zabudow y poza strefą lokalizacji zabudow y, oznaczoną na rysunku planu; 
2) realizacji tymczasow ych obiektów  budow lanych, z w yłączeniem obiektów  zw iązanych 

z organizacją imprez plenerow ych i targów  na czas ich trw ania. 
 

4. Dla terenu ustala się: 
1) utrzymanie i pielęgnację istniejących nasadzeń szpalerow ych i zespołów  zieleni; 
2) pow ierzchnię zabudow y: 100% pow ierzchni działki w  granicach strefy zabudow y; 
3) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 10% pow ierzchni terenu; 
4) w ysokość budynków : nie w iększą niż 14,0 m; 
5) szerokość elew acji frontow ej: nie w iększą niż 50,0 m, 
6) dachy dw uspadow e, czterospadow e lub w ielospadow e o kącie nachylenia połaci: 15 - 45°; 
7) zakaz stosow ania ogrodzeń; 
8) urządzenie naw ierzchni dla ruchu pieszego z w ykorzystaniem: kamienia polnego, granitu, 

kostki brukow ej; 
9) w  zakresie kolorystyki budynków  i stosow anych materiałów  w ykończeniow ych: 

a) stosow anie nie w ięcej niż 3 rodzajów  materiałów  w ykończeniow ych na elew acjach;  
b) zakaz stosow ania materiałów  w ykończeniow ych z tw orzyw  sztucznych, w  tym typu 

siding; 
c) dachy w  odcieniach czerw ieni lub brązu. 
 
5.  W zakresie lokalizacji reklam i informacji w izualnej, ustala się 

1) lokalizację reklam i szyldów  zaw ierających informacje o działalności prow adzonej na 
działce w  formie: 
a) elementów  na budynkach, pod w arunkiem ich uw zględnienia w  kompozycji całej 

elew acji budynku, o łącznej pow ierzchni nie w iększej niż 10% pow ierzchni elew acji, na 
której są usytuow ane, 

b) szyldów  semaforow ych o pow ierzchni nieprzekraczającej 1,0 m²; 
2) lokalizację tablic i szyldów  zaw ierających informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy w  formie 

elementów  w olnostojących o pow ierzchni informacyjnej nie w iększej niż 6,0 m2; 
3) reklamy należy lokalizow ać jako przytw ierdzone do elew acji ujednolicone pod w zględem 

formy i w ykorzystanego materiału. 
 
6. Nie ustala się szczególnych w arunków  w ydzielania now ych działek budow lanych. 
 
7. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów  z przyległych dróg. 

 
8. Miejsca postojow e ustala się w  granicach terenów  zgodnie z ustaleniami zaw artymi 

w  §19 ust. 4. 
 
9. Ustala się zaopatrzenie w  infrastrukturę techniczną zgodnie z w arunkami określonymi 

w  §20.  
 

10. Odprow adzanie w ód opadow ych z naw ierzchni utw ardzonych na pow ierzchnie 
biologicznie czynne w  granicach działki oraz do sieci kanalizacji deszczow ej. 
 
 

§62. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDA plan ustala przeznaczenie - tereny 
dróg - autostrady A2.  
 

2. Ustala się: 
1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) parametry techniczne dróg: zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych; 
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3) lokalizację dróg serw isow ych dla obsługi komunikacyjnej terenów  nieposiadających innego 
dostępu do drogi publicznej; 

4) lokalizację w yłącznie obiektów  budow lanych i urządzeń infrastruktury technicznej 
zw iązanych z funkcjonow aniem drogi, stosow nie do przepisów  odrębnych; 

5) dopuszcza się tranzytow y przebieg sieci infrastruktury technicznej niezw iązanej 
z funkcjonow aniem drogi; 

6) lokalizację miejsc obsługi podróżnych, oznaczonych na rysunku planu, w raz z niezbędną 
infrastrukturą w  postaci parkingów , szaletów  publicznych i innych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

7) zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej przylegających terenów  i działek; 
8) dopuszcza się przebudow ę istniejących dróg serw isow ych i w ykorzystanie dla obsługi 

komunikacyjnej terenów  przylegających do autostrady, zgodnie z w arunkami umow y 
zaw artej z zarządcą drogi. 

 
3. Dla zabudow y ustala się: 

1) pow ierzchnię zabudow y: nie w iększą niż 10% pow ierzchni działki; 
2) udział pow ierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 40%; 
3) w ysokość budynków : nie w iększa niż 8,0 m; 
4) dachy dw uspadow e, czterospadow e, w ielospadow e lub dachy płaskie; 
spadki dachów : do 45°. 

 
4. Dopuszcza się stosow anie rozw iązań służących ograniczeniu oddziaływ ań akustycznych 

autostrady. Realizacja zabezpieczeń akustycznych dla inw estycji polegających na budow ie  
now ych obiektów  z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi lokalizow anymi w  zasięgu 
uciążliw ości autostrady należy do realizującego inw estycję. 
 

5. Dopuszcza się lokalizację elementów  reklamow ych, zgodnie z przepisami o drogach 
publicznymi pod w arunkiem uzyskania pozytyw nej opinii zarządcy drogi. 
 
 

§63. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDZ plan ustala przeznaczenie - tereny dróg 
zbiorczych.  
 

2. Ustala się: 
1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) parametry techniczne dróg: zgodnie z w ymogami przepisów  odrębnych; 
3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
4) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek. 

 
3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) elementów  reklamow ych w  zgodzie z przepisami o drogach publicznych pod w arunkiem 
uzyskania pozytyw nej opinii zarządcy drogi; 

2) ekranów  akustycznych, w  przypadku, gdy w ystąpi konieczność ograniczenia oddziaływania 
akustycznego na tereny podlegające ochronie akustycznej na podstaw ie przepisów  
odrębnych o ochronie środow iska. 

 
§64. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDL plan ustala przeznaczenie - tereny dróg 

lokalnych.  
 
2. Ustala się: 

1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) parametry techniczne dróg zgodne z w ymogami przepisów  odrębnych; 
3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
4) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek. 

 
3. Dopuszcza się lokalizację elementów  reklamow ych w  zgodzie z przepisami o drogach 

publicznych pod w arunkiem uzyskania pozytyw nej opinii zarządcy drogi. 
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§65. 1. Dla terenów , oznaczonych symbolem KDD plan ustala przeznaczenie - tereny 

dróg dojazdowych.  
 
2. Ustala się: 

1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) parametry techniczne dróg zgodne z w ymogami przepisów  odrębnych; 
3) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
4) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek, z zastrzeżeniem, iż dąży się do 

zapew nienia obsługi komunikacyjnej z terenów  dróg klasy niższej. 
 

3. Dopuszcza się lokalizację elementów  reklamow ych w  zgodzie z przepisami o drogach 
publicznych pod w arunkiem uzyskania pozytyw nej opinii zarządcy drogi. 
 
 

§66. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDX plan ustala przeznaczenie - tereny 
publicznych ciągów pieszo – jezdnych. 

 
2. Ustala się: 

1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
2) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
3) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek; 
4) zakaz lokalizacji reklam. 
 

§67. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KX plan ustala przeznaczenie - tereny 
publicznych ciągów pieszych. 
 

2. Ustala się: 
1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacje naziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
3) w yłącznie ruch pieszy i row erow y; 
4) zakaz lokalizacji reklam. 

 
§68. 1. Dla terenów  oznaczonych symbolem KDW plan ustala przeznaczenie - tereny 

dróg wewnętrznych.  
 
2. Ustala się: 

1) szerokość w  liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizację nadziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, stosow nie do 

przepisów  odrębnych; 
3) obsługę komunikacyjną przylegających terenów  i działek; 
4) zakaz lokalizacji reklam. 

 
Rozdział 4 

 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§69. W granicach podobszaru I, tracą moc: 

1) uchw ała nr 73/03 Rady Gminy Władysław ów  z 28 października 2003 r. w  spraw ie 
uchw alenia miejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów  
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 190, poz. 3539 z dnia 10 grudnia 2003 r.); 

2) uchw ała nr 171/05 Rady Gminy Władysław ów  z dnia 27 czerw ca 2005 r. w  spraw ie zmiany 
miejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Władysław ów  (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 133, poz. 3696 z dnia 30 sierpnia 2005 r.). 
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§70. Do spraw  w szczętych, a nie zakończonych ostateczną decyzją stosuje się przepisy 
uchw ały.  

 
§71. Wykonanie uchw ały pow ierza się Wójtow i Gminy Władysław ów . 

 
§72. Uchw ała w chodzi w  życie po upływ ie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w  Dzienniku 

Urzędow ym Wojew ództw a Wielkopolskiego.  
 
 
 

 
 

Przew odniczący Rady Gminy Władysław ów  


