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Ą Fą,ĄL}.Ą GMnfi '{Y
Pietrovi lce !Vielkie Uchwała NrY|I, '6l2oo7

R a d y  G m i n y  P i e t r o w i c e  W i e l k i e

z dnia 1O sierpnia 2OOTroku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (tekst jedno|ity - Dz.
|J' z 20at roku Nr t42, poz' I59L z późniejszymi zmianami), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r'
o p|anowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. B0 poz. 7U ze zm') oraz w związku z uchwałq Nr
I||/29l2oo2 z dnia 30 grudnia 2oo2 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego p|anu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pietrowice Wietkie dta sołectwa Kornice w granicach administracyjnych' Rada Gminy
w P\etrovucach \Nie\kich, po stw\erdzen\u zgodnośc\ ze Stud\um uwarunkovlań r k\erunków zagospodarovłan\a
przestrzennego gminy Pietrowice Wie|kie, na wniosek Wójta Gminy

uchwa la

Rozdział 1
Przepisy ogóIne

s  1 .
1. Uchwa|a się miejscowy p|an zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wie|kie d|a sołectwa

Kornice w granicach administracyjnych.
2' IntegraIną częścią miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wie|kie są

następujące załączniki :
1) Nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
2) Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rea|izacji, zapisanych w p|anie, inwestycji w zakresie infrastruktury

technicznej na|eżącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
3) Nr3 - rysunek planu wsi Kornice w granicyadministracyjnych - skala 1 : 1 000,
4) Nr4 - rysunek planu wsi Kornice w granicy administracyjnych - skala 1 : 2 000,

s  2 .
I|ekroć w da|szych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwa|e - rozumie się przez to niniejszą uchwałę,
2) p|anie - rozumie się przez to miejscowy p|an zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa W $ 1

niniejszej uchwały,
3) przepisach odrębnych - rozumie się przez to przepisy ustaw Wraz z aktami wykonawczymi oraz

ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
4) rysunku p|anu - rozumie się przez to graficzny zapis planu, będący załqcznikiem graficznym

do niniejszej uchwały, przedstawiony w ska|ach 1 : 1 000 i 1 : 2 000,
5) terenie - rozumie się przez to obszar Wyznaczony na rysunku p|anu |iniami rozgraniczającymi o tej

samej funkcji
6) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to funkcję Wyznaczoną do |oka|izacji w danym terenie,
7) usta|eniu - rozumie się przez to Wymagany sposób zagospodarowania, rodzaju i formy zabudowy,

infrastruktury, obsługi komu n ikacyj ne.
B) dopuszczeniu . rozumie się przez to działa|ność inną niż podstawowa, dopuszczoną do |oka|izacji w

danym terenie przy spełnieniu usta|eń szczegółowych niniejszej uchwały,
9) nieprzekraczalnych Iiniach zabudowy - rozumie się przez to Iinię ograniczającą obszar, na którym

dopuszcza się wznoszenie obiektów budow|anych,
10) obowiązujących Iinia zabudowy - rozumie się przez to Iinię, na któĘ musi być usytuowane co najmniej

80o/o długości zewnętrznych ścian frontowych budynków,
11) działce budow|anej - rozumie się przez to nieruchomość gruntową |ub działkę gruntu, któĘ wie|kość,

cechy geometryczne, dostęp do drogi pubIicznej oraz Wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają Wymogi reaIizacji obiektów budow|anych Wynikające z odrębnych przepisów,

12) dostępie do drogi pub|icznej - rozumie się przez to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp przez
drogę wewnętrzną'

13) wysokość budynku - rozumie się przez to wysokość budynku |iczoną od najniższego poziomu terenu
przy budynku do najwyższego punktu jego konstrukcji,

14) poziomie terenu - rozumie się przez to rzędną nad poziomem morza terenu przed wejściem głównym
do b-udynku, bądź jego samodzie|nej części, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń
gospoda rczych lub technicznych,

15) kondygnacji - rozumie się przez to poziomą, nadziemną |ub podziemną część budynku, zawartą między
podłogą na stropie |ub warstwą wyrównawczą na gruncie, a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy
osłaniającej izo|ację ciep|ną stropu, znajdującego się nad tą częścią; za kondygnację uważa się także
poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt |udzi oraz poziomą część budynku
stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającąwysokość w świet|e większą niż 1,9 m,

16) wskaŹnik intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek powierzchni ogó|nej zabudowy do
powierzchni działki budow|anej. Przez powierzchnię ogólną zabudowy rozumie się powierzchnię
budynków po obrysie zewnętznym pomnożoną przez |iczbę kondygnacji.



18) powierzchni terenu bio|ogicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roś|innością oraz
Wodę powierzchniową na działce budow|anej, a takze 507o sumy nawierzchni tarasów i stropodachów,
urządzonych jako stałe trawniki |ub kwietniki na podłoŹu zapewniającym ich natura|ną Wegetację, o
powierzchni nie mniejszej niż 10m2,

19) urządzeniach towarzyszących - rozumie się przez to wsze|kie urządzenia techniczne związane z danym
terenem lub obiektami:
a) e|ementy infrastruktury technicznej - sieci, przyłącza i urządzenia insta|acyjne, W tym także

słuzące oczyszczaniu Iub gromadzeniu ścieków,
b) e|ementy czasowego gromadzenia i segregacji odpadów,
c) e|ementy komunikacji wewnętrznej - ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe.

20) usługach - rozumie się przez to usługi o charakterze pub|icznym i komercyjnym;
21) usługach pub|icznych - rozumie się przez to usługi rea|izowane całkowicie |ub z przewagą funduszy

publicznych;
22) usługach komercyjnych - rozumie się przez to usługi rea|izowane całkowicie |ub z przewagą funduszy

niepublicznych,
23) terenach aktywności gospodarczych - rozumie się przez to tereny przemysłowe i produkcyjne, w tym

produkcji i obsługi ro|nej, rzemieś|nicze, składowe, magazynowe oraz usługowe W tym hand|owe.
9 3

Przedmiot planu
Przedmiotem planu jest ustalenie:

1) przeznaczenia terenów oraz |inii rozgraniczających tereny o róznym przeznaczeniu |ub róznych zasadach
zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ku|turowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków oraz dóbr ku|tury współczesnej,
5) wymagania wynikające z potneby kształtowania przestrzeni pub|icznych,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu/ w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów

na podstawie przepisów odrębnych,
podIegających ochronie, ustaIonych

8) szczególne warunki zagospodarowania terenóW oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy,

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
11) stawki procentowe, na podstawie których usta|a się opłatę, o której mowa W art.36 ust.4 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
12) granice terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.

obowiązującie tstalen la plan u
1. obowiązującymi usta|eniami p|anu są następujące oznaczenia graficzne rysunków p|anu:

1) granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) |inie rozgraniczające tere,ny o róznym przeznaczeniu |ub różnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia funkcji poszczególnych terenów i zasady ich zagospodarowania,
4) nieprzekraczaIne i obowiązujące Iinie zabudowy,

2, Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.
3. Na terenie opracowania p|anu obowiązują usta|enia przepisów odrębnych oraz innych obowiązujących

decyzj i.

5s
ogólne zasady ochrony i ksztattowania ładu przestrzennego

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów obowiązujące na obszarze objętym p|anem.
1) Na obszarze objętym p|anem tereny górnicze, a takŹe zagrozone osuwaniem się mas ziemnych nie

występują'
2) Na obszarze objętym p|anem tereny zdegradowane nie występują.
3) Kształtowanie zabudowy winno uwzg|ędniać istniejące Wa|ory krajobrazowe oraz skalę, formę, deta|e

architektoniczne i materiały charakterystyczne d|a regionaInego budownictwa.
4) Na obszarze objętym p|anem do czasu rea|izacji usta|eń p|anu usta|a się dotychczasowe

zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów.
5) Na obszarze objętym p|anem dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania zabudowy i obiektów

istniejących na dopuszczone formy zagospodarowania zabudowy i obiektów, zgodnie z przepisami
szczegółowymi, o których mowa W Rozdzia|e 2.

6) Na obszarze objętym p|anem tereny służące organizacji imprez masowych zawierają się na terenie US'
2' Zasady sytuowania budynków na obszarze objętym p|anem.

1) W sytuacji, gdy usta|enia tekstowe i graficzne p|anu nie stanowią inaczej, usta|a się minima|ną od|egłość
linii zabudowy od linii rozgraniczajqcych dróg:
a) zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(Z) - 10 m
b) lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(L) - 8 m,
c) dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD(D) - 6 m,
d) pieszo-jezdnych i pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDP - 5 m
e) transportu rolnego oznaczonych na rysunku planu symbolem KR - 5 m

2) Dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych |ub drzwiowych w od|egłości 1,5 m
od granicy z sąsiednią działką budow|aną |ub bezpośrednio przy granicy d|a;
a) budynków mieszkaInych, mieszkaIno-usługowych, usługowych i zagrodowych W terenach

oznaczonych na rysunku p lanu symbolami MN, MNU, U, MR.
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3. Zasady stosowania ogrodzeń.
1) W przypadku |oka|izacji nowych ogrodzeń od terenów pub|icznych usta|a się stosowanie ogrodzeń

azurowych o maksymaInej wysokości !,5m, z Wyjątkiem sytuacji gdy przepisy odrębne Iub usta|enia
szczegółowe p|anu nie stanowią inaczej.

2) W przypadku |oka|izacji nowych ogrodzeń od terenów innych niż pub|iczne usta|a się stosowanie
ogrodzeń o maksyma|nej wysokości 2,o m, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy odrębne nie stanowią
inaczej |ub za zgodą właściciela lub zarządcy działki sąsiedniej'

3) Ustala się zakaz |okaIizacji ogrodzeń d|a terenów o których mowa W $10 ust. 10 pkt 2'

s6
ogól ne zasady kształtowan ia przestrzen i pu b| icznej

1. Na terenie objętym p|anem ustala się elementy przestrzeni pub|icznej:
1) tereny usług pub|icznych oraz sportu i rekreacji,
2) tereny dróg pub|icznych i obiektóW transportu pub|icznego,

2, Zasady zagospodarowania terenów będących e|ementami przestrzeni pub|icznej:
1) usta|a się ogó|ną dostępność do przestrzeni pub|icznej, w tym d|a osób niepełnosprawnych,
2) dopuszcza się grodzenie terenów wg zasad zawartych W 55 ust.3 pkt 1,

3) obiekty i e|ementy infrastruktury technicznej z|okaIizowane na terenach przestrzeni pub|icznej, z Wyjątkiem
dróg, usta|a się jako ogó|nie niedostępne.

E 7
o9ólne zasady ochrony srodowiska

1. Na terenie objętym p|anem, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbo|ami AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6,
AG7, AG8, R, RU/WS, EI, E2, ElT, T usta|a się zakaz |oka|izowania w granicach działek przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Wymagających ob|igatoryjnego sporządzenia raportu jak
również tych, które mogą Wymagać sporządzenia raportu.

2' Na terenie objętym p|anem uciąż|iwość związana z prowadzoną działa|nością nie moze przekraczać
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący insta|ację ma tytuł prawny'

3. Na terenie objętym p|anem należy stosować rozwiązania e|iminujące |ub ograniczające emisję hałasu na
terenie obszarów podlegających ochronie akustycznej oraz wpływ promieniowania nie jonizującego wg
przepisów odrębnych.

4. Na terenie objętym p|anem usta|a 5ię tereny, d|a których obowiązują dopuszczaIne poziomy hałasu w
środowisku zgodnie z przepisami szczegó|nymi:
1) MN, MNU, MW - jak d|a terenów zabudowy mieszkaniowej,
2) MU - jak d|a terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieś|niczymi,
3) RM, RM/MN, RM/MNU - jak dla zabudowy zagrodowej

5. Na terenie objętym p|anem usta|a się bezwzg|ędny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów.

6. Na terenie objętym p|anem usta|a się wykonanie powierzchni terenów komunikacji i parkingów w sposób
uniemoż|iwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych.

7. Na terenie objętym p|anem usta|a się obowiązek podczyszczania wód opadowych z Substancji
ropopochodnych i innych szkod|iwych, pochodzących z terenów na których moze dojść do zanieczyszczenia,
przed ich odprowadzeniem do odbiornika' W przypadku Występowania w/w zagrozeń ma terenach częściowo
utwardzonych |ub nie utwardzonych usta|a się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego
przed i nf i |tracj ą zanieczy szczeń'

B' Na terenie objętym p|anem przy rea|izacji nowych inwestycji usta|a się obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia
próchniczej Warstwy g|eby z gruntów wyłączanych na ce|e nierolnicze i nie|eśne.

9. Na terenach objętych p|anem, w celu ochrony biocenozy do|in rzecznych, wyznacza się, na terenach nie
zainwestowanych strefę niezabudowaną w odległości 50 m od cieków wodnych.

1o. Ustala się strefę ochrony od obszaru ko|ejowego d|a budow|i i budynków, drzew i krzewów oraz e|ementów
ochrony akustycznej, które mogą być usytuowane w od|egłości nie mniejszej niż 1o m od granicy obszaru
ko|ejowego, ztymżze od|egłość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niŻ20 m,

11.Na terenach objętych p|anem okreś|a się obszary bezpośredniegozagrozenia powodziowego, Wyznaczone na
rysunku planu (obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego Q1%). W granicach obszarów
bezpośredniego zagrozenia powodziowego obowiązują ograniczenia użytkowania i zagospodarowania terenu
zgodnie z przepisami szczegó|nymi.

s8
09ó|ne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

1. Na obszarze wsi Kornice nie ma obiektów wpisanych do Ęestru zabytków.
2' Na obszarze Wsi Kornice z|okaIizowane są poniższe stanowiska archeo|ogiczne Wpisane do rejestru

zabytków:
1) stanowisko archeo|ogiczne nieokreś|onego typu datowane na epokę kamienia' Znajduje się około 300

metrów na zachód od majątku i 100 metrów na północ od stawu, na południowym stoku
(^/1744/94/98,31.12' 199B) - obszar AzP Lo2-39, nrst. na obszarze 1, nrst. w miejscowości 4,

2) stanowisko archeo|ogiczne nieokreś|onego typu, wie|oku|turowe, datowane na epokę kamienia oraz
okres średniowieczny; znajduje się na terasie rzeki Psiny - około 450 metrów na zachód od majątku.
(^/1745/95l9B,31.12.1998) - obszar AzP 102-39, nrst. na obszarze 2, nrst. w miejscowości 11,

3) stanowisko archeologiczne (osada neolityczna) (A/O7-4U175) - obszar AZP 101-39, nr st. na obszarze
78, nr st. W miejscowości 14.

3' Stanowiska archeologiczne z|okaIizowane na obszarze objętym p|anem wg załącznika graficznego:
1) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia, pa|eo|it górny, neolit - obszar AZP 101-39, nr

st. na obszarze 77 , nr st. W miejscowości 7 ,



2) stanowisko archeo|ogiczne, datowane.na neo|it, ku|turę lendzie|ską, grupę ocieka, ku|turę pucharów

lejkowatych - obszaiAzP iot-gg, nr st. na obszarze 78, nr st. W miejscowości 14,

3) stanowisko archeologiczne, datowane nu 
"poń 

kamieńia, X - nII w' - obszar ̂ zP tot-39, nr st. na

obszarze 79, nr st' w miejscowości 15'
4) stanoyvisko archeologiczne, datowane na neolit, pradzieje - obszar AZP 101-39' nr st' na obszarze 80'

nr st. w miejscowości 16,
5) stanowisko archeologiczne, datowane na neo|it, kultura cer. Wstęgowej - obszar AzP 101-39' nr st. na

obszarze 81, nr st. w miejscowości 17,
6) stanowisko archeo|o9iczn.e, datowan^e na epokę kamienia, pradzieje - obszar AzP 101-39, nr st. na

obszarze 82, nr st. W miejscowości 18,
7 ) s t a n o w i s k o a r c h e o l o g i c z n e , d a t o w a n e n a n e o l i t , p r a d z i e j e - o b s z a r A Z P l O l - 3 9 ' n r s t ' n a o b s z a r z e 8 3 '

nr st. W miejscowości 19'
8) stanowisko archeo|ogiczne, dato.wane na epokę kamienia,leolit, ku|turę łużycką' ku|turę lendzie|ską, III

brąz - ha|sztatu - ofszar izp ror-gg, nrst. ni obszarze 84, nrst. w miejscowości20,

9) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AzP 1o1-39, nr st' na obszarze 85,

nr st' W miejscowości 21,
10) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia, neo|it, ku|turę łużycką' pradzieje - obszar
_ - , 

^zP 101-39, nr st. n5 obszarze 86, nr st. w miejscowości 22., .
11) stanowisko archeologiczne, datowa!ę na epóxć ramienia, X - XIII w - obszar AzP 101.39, nr st. na

obszarze 87, nr st. W miejscowości 23,
1 2 ) s t a n o w i s k o a r c h e o l o g i c z n e , d a t o w a n e n a e p o k ę k a m i e n i a - o b s z a r A z P 1 o 1 - 3 9 , n r s t ' n a o b s z a r z e 8 8 ,

nr st. W miejscowości 24,
13) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epoĘ -kamienia, średniowiecze, pradzieje - obszar AzP 101-
__, 

ss, nr st. na obszarzó 89, nr st. w miejscowości 25,

14) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AzP 1o1-39, nr st. na obszarze 90,

nr st. W miejscowości26,
15) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AzP 1o1-39, nr st. na obszarze 91'

nr st. W miejscowości 27,
16) stanowisko arcneo|ogiczne, datowane na epokę kamienia, neo|it - obszar AzP 101-39, nr st' na

obszarze 92, nr st. w miejscowości 28'
17) stanowisko archeo|ogiczne, datowajl^e na epokę kamienia, pradzieje - obszar AzP IoI-39, nr st. na

obszarze 93, nr st. w miejscowości 29,
18 ) s tanow i skoa r cheo log i c zne ,da towanenaepokękamien i a -obsza rAzP101-39 ,n r s t . naobsza r ze94 ,

nr st. w miejscowości 30,
1 9 ) s t a n o w i s k o a r c h e o | o g i c z n e , d a t o w a n e n a e p o k ę k a m i e n i a - o b s z a r A Z P 1 o 1 - 3 9 , n r s t . n a o b s z a r z e 9 5 ,

nr st. W miejscowości 31,
20) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, pradzieje - obszar AZP 101-39' nr st' na obszarze 96'

nr st' w miejscowości 32,
21) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na neo|it, ha|sztat, ku|tura łuŻycka, X _ XIII w. - obszarAzP 101-

39, nr st. na obszarie 97, nr st. W miejscowości 33,

22 ) s tanow i skoa r cheo log i c zne ,da towanenaneo l i t , p radz i e j e -obsza rAZP lO l -39 'n r s t ' naobsza r ze9E '
nr st. W miejscowości 34,

23) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AzP 1ot-3g, nr st. na obszarze 99,

nr st. W miejscowości 35,
24 ) s tanow i skoa r cheo|og i c zne ,da towanenapa|eo l i t , pa l eo | i t , neo | i t , p radz i e j e -obsza rAzP101-39 'n r s t .

na obszarze 1oo, nr st. W miejscowości 1,
25) stanowisko archeo|ogiczne, datow9n9 .nu 

pa|eolit młodszy, przemysł mustierski, paleo|it środkowy,

neo|it, kulturu luni)j;i 'ru, kul[. ouo"'iska, ku|t. Łużycka - obszar AzP 101-39, nr st. na obszarze 101'

nr st. W miejscowości 2,
26) stanowisko archeologiczne, datowane na epokę kamienną' mezolit, kulturę karpińską - obszar AzP 101.
__, 

39, ńr st. na obszarIe !o2, nr st. w miejscowości 3,

27) stanowisko archeologiczne, datowan" nu n"oiit, epipa|eo|it, kulturę magda|eńską - obszar AzP 101-39'

nr 5t. na ooszarze 1o3, nr st. w miejscowości 5,

28) stanowisko archeologiczne, datowane na neo|ić - obszar AzP 101-39, nr st. na obszarze 104, nr st. w

miejscowości 6,
29) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienną' paleo|it górny, neo|it - obszar AzP 101-39'

nr st' na obszarze 1o5, nr st. W miejscowości 8,

30) stanowisko archeo|ogiczne, datow91e na epoi<ę kamienną, neo|it - obszar AzP 101-39' nr st. na

obszarze 106, nr st. w miejscowości 9,
31 ) s tanow i skoa r cheo|og i c zne 'da towanenapa|eo | i t , neo | i t - obsza rAzP lo l - 39 ,n r s t . naobsza r zeLo7 ,

nr st. w miejscowości 12,
3 2 ) s t a n o w i s k o a r c h e o l o g i c z n e , d a t o w a n e n a p a l e o l i t - o b s z a r A Z P l O l - 3 9 ' n r s t ' n a o b s z a r z e l o E ' n r s t ' w

miejscowości 36,
3 3 ) s t a n o w i s k o a r c h e o l o g i c z n e , d a t o w a n e n a m e z o l i t - o b s z a r A Z P l O l - 3 9 ' n r S t ' n a o b s z a r z e l 0 9 ' n r s t ' w

miejscowości 37,
34) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na' pa|eo|it, ku|turę tarnowską - obszar AzP 101-39, nr st. na

obszarze 110, nr st. w miejscowości 38,
35 ) s tanow i skoa r cheo|og i c zne ,da towanenaepokękamien i a -obsza rAzPLo2 -39 ,n r s t ' naobsza r ze3 ,n r

st. W miejscowości 39,
36) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na neo|it, pradzieje . obszar AzP to2-39, nr st. na obszarze 4, nr

st' w miejscowości 40,
37) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP 102-39' nr st' na obszarze 5' nr st' w

miejscowości 41,
38) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP IO2-39' nr st' na obszarze 6' nr st' w

miejscowości 42,
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39) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AzP to2-39, nr st. na obszarze7, nr
st. W miejscowości 43,

40) stanowisńo archeologiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AzP Io2-39, nr st. na obszarze 8, nr

42)

St. W miejscowości 44,
stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AZP
st. w miejscowości 45,
stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP IO2-39,

tO2-39, nr st. na obszarze 9, nr

nr st. na obszarze 10, nr st. w
miejscowości 46.

: obejmuje się strefą ochrony archeo|ogiczej ' 'oW' wszystkie stanowiska archeo|ogiczne.
1) W granicach wyznaczonej na rysunkach planu strefy ,,OW" ochrony archeologicznej:

a) usta|a się konieczńość uzgodnienia wsze|kich zamierzeń inwestycyjnych (takze zakładania
infrastruktury technicznej oraz innych wykopów ziemnych) zWKZ W Katowjcach,

b) wsze|kie prace ziemne w obrębie stanowisk archeo|ogicznych powinny być poprzedzone badaniami
archeologicznymi oraz prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim,

c) dopuszcza się'prowadzenie prac porządkowych, nie Wnikających w głqb gruntu oraz prac ro|niczych.
5' obejmuje się ochroną konserwatorskq poniższe obiekty:

1) spichlerz dworski z przełomu XVIII i XIX W',
2) główny budynek fo|warczny przy uIicy Spółdzie|czej,

6' Wszyltt.ie prace Wymagające uzyskania pozwo|enia na budowę dotyczące formy, architektonicznej- 
powYŻszych zabudowań,-ićh układów, form i pokrycia dachów, form elewacji, układów i form sto|arki
okiennej i drzwiowej wymagają uzgodnienia zWKZ W Katowicach.

7 ' Nowa zibudowa |olia|izowana w sąsiedztwie WW' obiektów powinna swym charakterem, formą i gabarytami

nawi4zywać do zabudowy historycznej.
8, obejmuje się ochroną konserwatorskq ponizsze obiekty sakraIne:

1) kap|iczka z końca XVIII W. przy u|. Leśnej i I Armii,
2) krzyz kamienny przy ul. Głównej z 1BBB roku z dwoma |ipami,

9' Wszystkie prace Wymagające uzyskania pozwo|enia na budowę przy obiektach sakralnych wymagają
uzgodnienia zWKZ w Katowicach.

l0. Wfznacza się strefę ochrony konserwatorskiej, starodrzewu zie|eni cmentarnej i przykoście|nej, starodrzewu
występująceg o przy obiektach wskazanych do wpisu do rejestru zabytków na terenach objętych strefą
oćn.onv- końserwatorskiei ofaz d|a starodrzewu występującego na terenie sołectwa. W układzie
kompozycyjnym a|ei i zadrzewień śródpo|nych.

11. Wszystkie'óziałania przy zie|eni, tj. wycinka, zabiegi pielęgnacyjne' nowe nasadzenia w obrębie starodrzewu,
na terenach wpisanych do rejestru zabytków (zie|eń parkowa i przykoście|na) oraz znajdujące się w strefach
ochrony konserwatorskiej ( w tym również zie|eń cmentarna) na|eży uzgadniać zWKZw.Katowicach.

12. obejmuje się strefą ochiony konserwatorskiej oznaczoną granicą zgodnie z rysunkiem p|anu, zespół
dawnych zabudowań fo|warcznych , przy u|. Spółdzielczej,.
1) W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej:

a) ustala się utrzymanie charakteru tradycyjnej zabudowy'
b) usta|a się zachowanie i wyeksponowanie e|ementów historycznego układu przestrzennego,
di nalezy póddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej Iub projektowanej

funkcji obiekty o Wartościach zabytkowych,
e) na|ezy nową zabudowę dostosować wysokością i kubaturą do historycznej zabudowy istniejacej'
f) na|eiy przyznać pierwszeństwo Wsze|kim działaniom odtworzeniowym i rewa|oryzacy]nym'

s) na|eży zachować ogrodzenia wokół obiektów Iub zespołów,
ńi wskazane jest usuńięcie Iub przebudowa elementów dysharmonizujących oraz uniemoż|iwiających

ekspozycj ę wa rtościowych obie któw za bytkowych,
i) na|eży zapewnić nadzór archeo|ogiczny przy wsze|kich pracach ziemnych'
j) wszystkie prace WymagaJące uzyskania pozwolenia na budowę w strefie wymagają uzgodnienia z

WKZ w Katowicach
13. obejmuje się strefą ochrony konserwatorskiej oznaczoną granicą zgodnie z rysunkiem p|anu, zabudowania

przy u|. Głównej,
1) 

'W 
granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej:

a) ustala się zachowanie tradycyjnego charakteru zabudowy,
b) usta|a slę |okaIizację nowej zabudowy wyłącznie z dachami dwuspadowymi o układzie

symetrycznym.
c) wszystkie prace WymagaJące uzyskania pozwo|enia na budowę naruszające tradycyjny charakter' 

zabudowy mieszkaniowej wymagają uzgodnienia zWKZ w Katowicach.
14. Strefa,.K" ochrony krajobrazu kulturowego obejmuje teren parku dworskiego zgodnie z rysunkiem planu'

1) W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy ,,K" ochrony krajobrazu kulturowego:
a) obowiązuje zakaz |okaIizacji nowej zabudowy
b) należy zachować i wyeksponować e|ementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie

układu komunikacyjnego, kompozycję wnętrz urbanistycznych i kompozycję zie|eni,
c) dopuszcza się |okalizację funkcji związanych z rekreacją i sportem,
d) wszystkie prace W strefie wymagają uzgodnienia z WKZ W Katowicach

se
Zasady obsługi w zakresie komunikacji

1. Rea|izacja układu komunikacyjnego powinna obejmować komp|eksowe wykonanie uzbrojenia technicznego,
a wykońanie trwałych nawieizcńni dróg na|eży poprzedzić zakończeniem prac związanych z rea|izacją
i nf rastruktury tech n icznej.

2' W liniach rozgraniczających dróg i u|ic, o których mowa W usta|eniach szczegółowych planu dopuszcza się
po uzgodnieniu z ich zarządcami:
il piowadzenie sieci in}rastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

W oparc|u o sporządzone dokumentacje techniczne, uzgodnionezzarządcami dróg,
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: <orektę istniejqcych przebiegow w tym korekty łuków dróg w ce|u poprawy WarunkóW widoczności
neznieczeństwa ruchu'

3 o<aI izac.;ę pasów z ie|eni  izo|acyjnej ,
: 'okaIizację urzqdzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
5] lokaIizację dodatkowych eIementów przekroju poprzecznego drogi, które wymagają odpowiedniego

poszerzenia Iinii rozgraniczających dróg, jeze|i nie koliduje to z podstawowymi e|ementami drogi,
5) Włączenie dróg gminnych, z utwardzoną nawierzchnią, łączących poszczegó|ne wsie do systemu sz|aków

rowerowych,
7) wyznaczenie pasa dIa rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, przy przebudowie i modernizacji

dróg głównych (G) i k|as niższych,
8) stosowanie oddzie|ającego pasa zie|eni izo|acyjnej w przypadku |oka|izowania trasy rowerowej wzdłuż

drogi o dużym natężeniu ruchu,
9) realizację układu tras rowerowych etapami.

3. Do czasu reaIizacji projektowanych odcinków u|ic Iub poszerzenia do doce|owych parametróW istniejacych
dróg i uIic ustala się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez moż|iwości wprowadzania
trwałych obiektów budow|anych, uniemoż|iwiających doce|ową realizację usta|eń p|anu.

1' Na obszarze objętym p|anem usta|a się minima|ną |iczbę miejsc postojowych, W tym garażowych, d|a
następujących nowych funkcji i zabudowy:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
2) zabudowa zagrodowa - 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
4) biura, urzędy - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni uzytkowej,
5) obiekty hand|owe i gastronomiczne - 1 miejsce postojowe na każde 25 m2 powierzchni użytkowej,
6) hote|e, pensjonaty, agroturystyka - 1 miejsce postojowe na każde 3 łózka,
7) obiekty sportowe, domy ku|tury, świet|ice, kina, k|uby, bib|ioteki, kościoły i domy wyznaniowe - 1

miejsce postojowe na każdych 10 użytkowników jednocześnie,
8) przychodnie zdrowia, gabinety |ekarskie - 2 miejsca postojowe na każde 25 m2 powierzchni użytkowej,
9) szkoły, przedszko|a, złobki - 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,
10) zakłady produkcyjne - 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych.
11) ponadto wszystkie obiekty użyteczności pub|icznej . 1 miejsce postojowe d|a osoby niepełnosprawnej.

s10 .
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. ogó|ne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej na obszarze objęwm p|anem:
1) Dopuszcza się naziemną |ub podziemną |okaIizację e|ementów infrastruktury technicznej.
2) Wszystkie Iiniowe e|ementy infrastruktury technicznej, z wyjątkiem przyłączy, należy |okaIizować

w Iiniach rozgraniczających dróg i uIic, w uzgodnieniu z ich właścicie|ami Iub zarządcami.
3) W sytuacjach uzasadnionych wzg|ędami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się

przeprowadzenie sieci poza układem u|ic pod warunkiem zachowania usta|eń przepisów szczegó|nych
i po uzgodnieniu z właścicie|ami |ub zarządcami terenów.

4) Inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię e|ektryczną, sieć
te|ekomunikacyjnq, odprowadzania ścieków oraz |oka|izacji urządzeń technicznych na terenie objętym
p|anem wymagają uzgodnienia z administratorami sieci'

5) Nie dopuszcza się prowadzenie napowietrznych |inii ciepłowniczych z wyjątkiem zapisów ust. 6 pkt 3'
2' Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę.

1) Usta|a się zaopatrzenie d|a ce|ów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej
i projektowanej sieci Wodociągowej.

2) Usta|a się |okaIizację rozdzie|czej sieci wodociągowej w terenie zabudowanym Iub przewidzianym do
zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z uwzg|ędnieniem warunków dostępności
do wody d|a ce|ów przeciwpożarowych.

3) Rea|izację zabudowy na p|anowanych terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej
i aktywności gospodarczych poprzedzić na|ezy odpowiednim zaopatrzeniem terenów w wodę'

3. Zasady obsługi w zakresie kanaIizacji sanitarnej.
1) odprowadzanie ścieków sanitarnych zgodnie z koncepcją rozbudowy i modernizacji grupowego systemu

oczyszczania ścieków W gminie Pietrowice Wie|kie'
2) odprowadzanie ścieków poprzez system graWitacyjno-tłoczny połqczony z oczyszcza|nią ścieków.

Re|acje sieci tego systemu na|ezy prowadzić w Iiniach rozgraniczajacych dróg, zgodnie z obowiązujqcymi
przepisami odrębnymi, pod warunkiem uzgodnienia prowadzenia sieci z odpowiednimi zarządcami dróg.
Dopuszcza się prowadzenie kanaIizacji sanitarnej poza |iniami rozgraniczającymi u|ic w uzgodnieniu z
właścicie|ami nieruchomości. Wymagane jest forma|ne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach
awaryjnych lub w celu jej modernizacji.

3) D|a terenów nie skanaIizowanych przewiduje się rozbudowę systemu kanaIizacyjnego.
4) Dopuszcza się, do czasu reaIizacji systemu kanaIizacyjnego, |okaIizowanie przydomowych bio|ogicznych

oczyszcza|ni ścieków I u b szczelnych bezod pływowych zbiorników .
5) Dopuszcza się w przypadkach indywidualnych , na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej

gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzan'ia ścieków, |okaIizację przydomowych
biologicznych oczyszcza|ni ścieków Iub szcze|nych bezodpływowych zbiorników .

6) Usta|a się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz
podziemnych.

7) Usta|a się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do kanaIizacji deszczowej.
8) Usta|a się wymóg podczyszczania ścieków poprodukcyjnych przed odprowadzeniem do kanaIizacji

sanitarnej, zgodnie z warunkami okreś|onymi przez administratora sieci oraz obowiązek oczyszczania
ścieków oraz wód opadowych z terenów zanieczyszczonych przed ich wprowadzeniem do środowiska.

9) ReaIizację zabudowy na planowanych terenach zabudowy usługowej, produkcyjnej i aktywności
gospodarczych poprzedzić należy odpowiednim zaopatrzeniem terenów w s|eć kanaIizacji sanitarnej.



:  -3s.3.y obsługi  W zakres ie odprowadzania wod opadowych'
1 ocorowadzanie wód opadowych zgodnie z koncepcją systemu odprowadzenia wód opadowych w gminie

Pietrowice Wie lk ie.
. Usta|a się nakaz odprowadzenia wod opadowych poprzez sieci kanaIizacji deszczowej' do istniejących

rowów me|ioracyjnych, za zgodą ich zarządcy.
3, Usta|a się nakaz odprowadzenia wód opadowych we własnym zakresie i wstępnego ich oczyszczenia

oraz odprowadzania do kana|izacji deszczowej z utwardzonych parkingów i innych terenów komunikacji
drogowej narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi ichemicznymi, zgodnie z przepisami
szczegó|nymi i warunkami okreś|onymi przez administratora sieci.

4) UStaIa się obowiązek odprowadzania wód opadowych z budynków bezpośrednio do kanaIizacji
deszczowej.

5) W sytuacji braku sieci kana|izacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych poprzez
rozprowadzenie po własnym terenie w sposób uniemoz|iwiający za|ewanie działek sąsiednich.

! Zasady obs.lugi w zakresie gospodarki odpadami.
1) Usta|a się obowiązek gromadzenia stałych odpadów bytowo-gospodarczych w szcze|nych pojemnikach

zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane
składowisko odpadów komunaInych'

f) Usta|a się obowiązek wyznaczenia miejsc segregacji odpadów stałych na terenach pub|icznych.
3) Usta|a się obowiązek segregacji odpadów u Źródła powstania, który dotyczy wszystkich zakładów,

przedsiębiorstw, obiektów hand|owych, 9astronomicznych, oświatowych, służby zdrowia, targowisk,
cmentarzy i innych, w których powstają odpady komunalne'

4) Usta|a się obowiązek uty|izacji stałych odpadów bytowo-gospodarczych według przyjętego na terenie
gminy systemu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

5) zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami'
5. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w ciepło'

1) Dopuszcza się zapewnienie dostaw energii ciep|nej z kotłowni |oka|nych opa|anych gazem ziemnym,
o|ejem opałowym |ekkim Iub innym pa|iwem proeko|ogicznym. zakazuje się Wznoszenia niskosprawnych
|okaInych źródeł energii ciep|nej opalanych paliwem stałym.

2) W przypadku zorganizowanego systemu ogrzewania usta|a się rozprowadzenie ciepła poprzez sieci
ciepłoWnicze.

3) Dopuszcza się prowadzenie napowietrznych |inii ciepłowniczych na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolami AG.

4) Za|eca się stosowanie urzqdzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji
zanieczyszczeń.

7. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia W gaz.
1) Zasi|anie w gaz z gazociągu wysokiego ciśnienia relacji obrowiec - Racibórz poprzez istniejącą stację

redukcyjno-pomiarową w Pietrowicach Wie|kich |ub z odgałęzienia od gazociqgu obwodnica Południowa
Raciborza w kierunku SRP owsiszcze poprzez iStniejącą stację redukcyjno-pomiarową w Bo|esławiu.

2) Usta|a się strefy techniczne ograniczonej zabudowy d|a gazociągów wysokiego ciśnienia re|acji:
- obrowiec - Racibórz DN 250 PN 4.0 MPa, zgodnie z pkt7.3
- odgałęz ienie od gazoc iągu do SRP P ietrowice Wie|k ie DN 100 PN 4.0 MPa, zgodnie zpkt7 '3
. obrowiec . Racibórz DN 250 PN 4.0 MPa - nieczynny gazociąg

3) Przy projektowaniu obiektów budow|anych w pob|izu sieci gazowniczej naIeŹy zachować następujące
uwarunkowania:
a) przed wydaniem pozwo|enia na budowę ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągów

|oka|izacji obiektów wzdłuŻ i w obrębie strefy ochronnej.
b) dla istniejących gazociqgów i strefy ochronnej usta|a się następujące zasady zagospodarowania:

- zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,
- obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz
. swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy ochronnej,
- dopuszcza się |oka|izację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na
- warunkach okreś|onych przez zarządcę gazociągów,
-  zakaz sadzenia drzew i  krzewówwpasie6 m ( po 3 modosi  gazoc iagu ) ,  zagospodarowanie

zie|enią niską,
- zakaz prowadzenia działaIności mogqcej zagrozić trwałości gazociągów podczas eksp|oatacji,
- dopuszcza się moz|iwość rea|izacji Sieci gazowej jako towarzyszącej inwesĘcjom na terenach
- działekwłasnościowych inwestorów,
- na|eży zapewnić dostęp do armatury i sieci gazowej.

c) ko|izje istniejących gazociągów z drogami na|eŻy rozwiązać na koszt inwestora, po uzgodnieniu z
administratorem gazociągów

- projekt przełożenia gazociągu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
4) Zagospodarowanie terenów objętych strefami technicznymi wymienionymi w pkt 2, pod|ega warunkom

okreś|onym przez administratorów sieci, stosownie do przepisów szczegó|nych,
5) Budowa rozdzie|czej sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenach istniejącego i nowego zainwestowania

według technicznych warunków przyłączenia oraz W oparciu o kryteria ekonomicznej opłacalności
zadania.

6) Dopuszcza się prowadzenie odcinków sieci poza |iniami rozgraniczajqcymi uIic, W uzgodnieniu
z właścicie|ami nieruchomości. Wymagane jest forma|ne usta|enie zasad dostępności w sytuacjach
awaryjnych lub w celu modernizacji sieci.

8. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia W energię e|ektryczną ijej przesyłu.
1) Usta|a się |okalizację stacji transformatorowych na terenach oznaczonych symbolem E.
2) Usta|a się możliwość |ikwidacji |ub modernizacji stacji transformatorowych.
3) Dopuszcza się |okaIizację stacji transformatorowych na działkach inwestorów, z zachowaniem warunków

tech n icznych wyda nych przez zarządcę sieci e|ektroenergetycznej.
4) Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących odcinków sieci W przypadku ko|izji z projektowaną

zabudowąoraz W rejonach istniejącej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcąsieci.
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5) Usta|a się budowę, modernizację stacji transfon.!"J-.91J:Ł::?1:"*::::-*-']:T::o"1ielczej średniego

l;ffd"= ;J;;;i;,; ;ilp.or..i}.iilńi"ńiu tut.i": pot..igŁt P9^::9:::':::-:::r:*1:';:i
6) t:i'.,TI!; ;Tj*:,;.ń;Jó j;;ii;; "lórii"ó"-ó,setyćinej 

strery techniczne ograniczonego użytkowania:
] izdłuz i inii napowietrznej 110 kV - po 15 m od osi l inii,
- wzdłuŻ linii napowietrznej 15 k - po 8 m od osi |inii
- wzdłuŻ |inii napowietrznej O,4 kV - po 3 m od osi |inii
- dla stacji transformatorowych - 5x5 m

7) Rea|izację zabudow;-;;.p.ianowanych.terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej

i akĘwności gospodarczych poprzedztc ńr"zv odpowiednim zaopatrzeniem terenów W energię

eIektryczną.
zasaly ońsługi w zakresie zaopatrzenia w sieć te|ekomunikacyjną.
1) Dopuszcza .ię l.o,ouooń{iLći t"t"ko'""ir".v:"ó1 1g-".-ql'n-' 

obowiązującymi przepisami o |okalizacji9

l u .

;;:i;;;; t";ńn icznym i wiru nka mi przyłączen ia operatorów'
300 mz) ii!il'l'"!.ł]i[*.''i"xJiii;;;i- ;J;'t,óń t"19591yl51.IJ^"Ig',::.9J::l*.' mniejszej niż

Ji.[i"."iil": l"o i."jórt"*ańe3 zanuoowy przeznaczon:j n:_:t1Y^!:!]ll ̂1'];
3) Dopuszcza się loka|izację

';H;tffi 
."|;[J#.;;i|.;;yń'.ń pó'u oószarami chronionymi, o których

. 
W s8 zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zasady obsługi w zakresie melioracji.
1) Na terenie objętym opracowańiem planu ustala się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej

sieci drenarskiej.
f) il"':#"J[':'uil=ilodnych ustala się.obo*]ą1:!...u.!o].1l]1..ti."'.ry:,:,1l,ir1:f] 1*:f:::*J ggl*:!?

}śll,:'il:["J:T,x,H::1i1".JIJ,i""n?"o)#_' iieleni wyśokiej ń ce|u zapównienia moż|iwości
wykonywania prac konserwacyjnych'

3) il]:T'#lj:il !'liolYiiii"Jffi,;;'li 2 dopuszcza się loka|izację obiektóW i urządzeń hydrotechnicznych
i  melioracYjnYch.

s11
Zasady i warunki podziału terenów na działki budow|ane

1. W zakresie dostępności działek na terenie objętym planem usta|a się:

1) obowiązek wykonywania podziałów #.cjziair<i budow|ane ń sposób zapewniający dostępność do

istniejącej dro9i pub|icznej'
2) W przypadku gdy .ióńózńwe jest spełnienie pkt 1 usta|a się obowiązek wyznaczenia ogó|nodostępnych

drÓg wewnętrznych o szerokości minlmuń 5 m, łączących nowe działkiz drogami publicznymi.

3) Usta|a się * 'urluii" puńńetrów wiertóściówvcn o'i iłbt nudow|anych na terenie objętym p|anem ;

1) minimaIne ńiett<osci powierzchni nowo wydzielanych działek budow|anych:
- w zabudowie oznaczonej symbolem MW - 900 m2
- w zabudowió óżnu.'on"j symbo|em MN - wo|nostojącej - 8o0 m2
- w zabudowie oznaczonej symbo|em MN - b|iźniaczej - 500 m2
- w zabudowie oznaczonej symbolem RM - 1000 m2
- w zabudowie oznaczonej symbolem AG - 1000 m2

2) minimaIne.,ó.ól.og.i frońtu.działki budowlanej (mierzonej w Iinii zabudowy) przy wykonywaniu

nowych podziałów:
- w zabudowie oznaczonej symbolem MW- 25 m

w zabudowie oznaczonej symbo|em MN - wo|nostojącej - 20 m

w zabudowie oznaczonej symbo|em MN - b|iźniaczej - 15 m
- w zabudowie oznaczonej symbolem RM - 20 m

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

5 1 2
1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|an-u symbo|em MWl, Mw2 o przeznaczeniu podstawowym -

teien zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnel'
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) usługi wbudowane
b) garaŻe i budynki gospodarcze Wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane'

c) zie|eń urządzona,
d) obiekty małej architektury'
e) urządzenia towarzyszące.

2) lasady óraz siandardy.kształtowania zabudowy i zagospodarowania teren.u.: -^--..'
a) dopuszcza się wyłącznie reaIizację trwa|e żwiązanych z 9runtem garaiy d|a samochodów

osobowych Iub pojazdów ieońodńoówvcn, ich lokalizację- na|eży . przewidzieć W projekcie

zagospodarowania ierenu, obiekty te powinny posiadić ujedno|icone 9abaryty i formę

a rchitektoniczną,
b) ustata się ńiksimalny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,8

c) dopuszcza się moż|iwość roruuJóńv, ń tvrn zwięksźenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków mieszkaInych, garażowych i gospodarczylh., .--^'^.^-^.
d) dopuszcza iń loxuri'ó.jó ńowej zabudowy garażowej i gospodarczej'

e) dopuszcza się, w przypaot<u rozJuoowy,,nidbudo*V ilnnycn robotach budow1anych w budynkach

istnie'ących, utrzymanie ootv.ń.ia.oiuej i|ości kóndygńacji oraz formy dachu, W tym kąta

nachy|enia i i|ości połaci dachowych,
f) ustala się-mat'v-"i-uinąiróść konóygnacji zabudowy g'arażowej i gospodarczej : 1'

9) dopuszcza się w zabudowie garazó-wej igospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospadowe'

h) ustara siińińińa|ną wie|koś7 powierzchni bio|ogicznie czynnej ,, 2oo/o,

i , . i i . j ' j$ ir j{y !) ił l l r;:a9{i5p.J i; ił.{ 
] 
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: ilJrznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami MU o przeznaczeniu podstawowym - tereny
zabudowy mieszkan iowo-usłu gowej'
r.} Na rysunku p|anu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej W której na|eży uwzg|ędnić zasady

ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków zawańe w $ 8.
D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) usługi z zakazem |okaIizowania stacji paIiW, baz transportowych i spedycyjnych, obiektów

usługowo-produkcyjnych, magazynowych, trwałego składowania surowców i materiałów masowych
b) obiekty i urządzenia produkcyjno-magazynowe'
c) garaie i budynki gospodarcze Wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
d) zie|eń urządzona,
e) obiekty maĘ architektury'
f) urządzenia towarzyszące.
Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się wyłącznie reaIizację trwale związanych z gruntem garazy d|a samochodów

osobowych Iub pojazdów jednośladowych, ich |okaIizację na|eży przewidzieć W projekcie
zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujedno|icone gabaryty i formę
architekton iczną'
usta|a się maksymaIny wskaźnik intensywności zabudowy : 1,0,
dopuszcza się moz|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących
budynków,
usta|a się maksyma|ną wysokość nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej |ub
usługowej : 10 m,
ustaIa się, dIa nowej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej Iub usługowej kąt
nachylenia połaci dachowych od 3oo do 5oo,
usta|a się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych W istniejącej
zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej Iub usługowej utrzymanie dotychczasowej
i|ości kondygnacji, utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachy|enia i i|ości połaci
dachowych,
dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy garażowej i gospodarczej,
usta|a się maksymalną i|ość kondygnacji zabudowy garażowej i gospodarczej : 1,
dopuszcza się w zabudowie garazowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospadowe,
usta|a się minimaIną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 2oo/o.

2 )

3 )

b)
c)

d)

e)

f)

s)
h)
i )
i )

3. wYznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbolem MNl' MN2' MN3 o przeznaczeniu
podstawowym - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) usługi komercyjne nieuciąŹ|iwe jako funkcje uzupełniające'
b) przeznaczenie uzupełniające usta|one w Iit' a) nie może przekraczać łącznie więcej niż 50 o/o całego

terenu,
c) garaze i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
d) zie|eń urządzoną,
e) obiekty małej architektury,
f) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,6,
b) w przypadku |okalizacji funkcji uzupełniających usta|a się obowiązek wydzie|enia w obrębie

własności dodatkowych miejsc postojowych d|a samochodów użytkowników stałych i
przebywających okresowo,

c) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących
budynków,

d) usta|a się maksymaIną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy
i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej - 10 m,

e) usta|a się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach
300- 50",

f) dopuszcza się, W przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych w istniejącej
zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachy|enia i i|ości
połaci dachowych,

s) usta|a się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej maksymaIną i|ość kondygnacji I, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

h) wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej nie może przewyŻszać wysokości budynku
mieszkalnego,

i) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospadowe,
j) ustala się minimaIną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej . ' 3oo/o'

4. wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami MN4, MN5 o przeznaczeniu podstawowym -
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Na rysunku p|anu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której na|eży uwzględnić zasady

ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków zawańe w $ 8,
2) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) usługi komercyjne nieuciąż|iwe jako funkcje uzupełniające'
b) garaze i budynki gospodarcze Wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
c) zie|eń urządzoną,
d) obiekty małej architektury,
e) urządzenia towarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,6,



b) W przypadku Iokalizacji funkcji uzupełniających
własności dodatkowych miejsc postojowych
przebywających okresowo,

połaci dachowych,
usta|a się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej
dopuszcza się drugą w kondygnację W poddaszu,
wysokość zabudowy garażowa i gospodarczej

usta|a się obowiązek wydzielenia w obrębie
d|a samochodów użytkowników stałych I

nadbudowy

i spadkach

maksyma|ną i|ość kondygnacji 1' prty czym

nie może przewyŻszać wysokości budynku

maksyma|ną i|ość kondygnacji 1, przy czYm

nie może przewyższać wysokości budynku

c) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudoWy istniejących

d )

f)

s)
h)

budynków,
usta|a się maksyma|ną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy'
i innych robotach budow|anych W istniejącej zabudowie mieszkaniowej : 10 m,
ustaia się d|a nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci
30"-  50",
dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych w istniejącej
zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, W tym kąta nachy|enia i i lości

mieszkalnego,
dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospadowe,
usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni biologicznie czynnej ' ' 2oo/o'

5' Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami MNU1 do MNU5 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zabudowie jednorodzinnej.

1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) usługi z zakazem |oka|izowania 

-stacji 
paIiW, baz transportowych i spedycyjnych, obiektów' 

usługowo-produkcyjnych, magazynowyćh, trwałego składowania surowców i materiałów masowych
b) przeznaczenie uzup-ełniaiące usta|one w |it. a) nie może przekraczać łącznie więcej niż 50 o/o całego

terenu,
c) obiekty i urządzenia produkcyjne'
d) usługiagroturystyki,
e) gafaze i budynki gospodarcze Wo|nostojące, dobudowane lub wbudowane,
0 zieleń urządzoną,
s) obiekty małej architektury,
h) urządzeniatowarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,6,
bi wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej nie moze przekroczyć L0 m,
cj uśta|a się d|a nówej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach od 30o do 50o,
d) usta|a sĘ, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych w budynku

mieszka|nym ulrzymanie dotychczasowej formy dachu, kąta nachylenia i rodzaju pokrycia połaci

dachowych,
e) usta|a się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej

dopuszcza się drugą w kondygnację W poddaszu'
f) wysokość zabudowy garażowa i gospodarczej

mieszkalnego t '
g) usta|a się minimaIną wielkość powierzchni bio|ogicznie czynnej ' ' 3oo/o,

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami kolejno od RM/MNUI o przeznaczeniu
podstawowym - tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowo usługowej.
il Na rysunku p|anu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której na|eży uwzględnić zasady

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte W 5 8.
2) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) usługi z zakazem |okaIizowania stacji paIiw, baz transportowych i spedycyjnych, obiektów- 
usługowo-produkcyjnych' magazynowych, trwałego składowania surowców i materiałów masowych

b) przeznaczenie uzup-ełniaiące usta|one w Iit. a) nie moze przekraczać łącznie Więcej niż 50 o/o całego
terenu,

c) usługi agroturystyki,
d) ga,iie,-ouoyn'ri inwentarskie i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
e) zie|eń urządzoną'
0 obiekty małej architektury,
s) urządzenia towarzyszace'

3) żźsaav oiaz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu d|a działek zagrodowych:
a) ustala się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 1,0,
b) dopuszcza się moz|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
c) ustj|a się.maksyma|ną wysokość nowej zabudowy a takŹe w przypadku rozbudowy, nadbudowy

i innych robotach budow|anych W istniejącej zabudowie mieszkaniowej : 10 m,
d) ustaia się dla nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach

300- 500,
e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych W istniejącej

zabudowie mieszkaniówej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachy|enia i i|ości
połaci dachowych,

f) usta|a się maksymalną i|ość kondygnacji zabudowy garażowej, inwentarskiej i gospodarczej : 1'
g) dopuszcza się W zibudowie g-arażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie Iub

wielospadowe,
h) usta|a się minimaIną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej ' ' 2oo/o.

l ,1 i . i js i]*yiy F: iJr]:s!+sp{f lł|.J



R

?, dopuszcza się moz|iwośZ.ĘJ') 
.. 'rct lsYwnoscl zabudo'wy : o,7, 

'- _.V v4|urę^ ' l l teszxanlowych:

budynków, -- .- lDuclowy, w tym zwiętsźeni-J,,powierzchni 
zi: '  usta|a sie'makqvm.|^o 

Pvw|Erzcnn| zabudowy istniejqcych
''"n,.n'i1#ij.?ffnŁ,:Ii3łi::.::,ry:: zabudowy a takze w przypadku ro'7'.;5trĘ::il';#:#i'H:,l'-;i:}"iff iJfł':::[f J'ffi fł#?;'".-'Ł:#;:*#

€ )  
9""łń..; 

się, w paypadku rozbudowy,.nadbudowy i.innych,robotach budowlanych W istnieiacei
' 3$:,ij":rtłi|ń|.n'o*u' 

utaymanie .iótv.ń.'"'l*lj.,o.'n ou.t,u, *iv#f,ąta nacrlytenia ii|óśc;
9] o"o".'.ĘT'1oi,Ti,l3Jf'TJ:T9I919.Ji zabudowy 9arazowej i gospodarczei : 1.) ustala się .i.ii'ulni 'iiurtE,?t';:."j.i':nffi*[..;t.:..fr":]":",:;#;1",:Lpadowe,

]...z"acza się tereny oznaczone na rv= =zeznaczeń'" 
ł:t'j:*owń-iJ; .!|untu 

p|anu symbo'u11,1o19:no od RM/MNU2 do RM/MNUS: D|a terenu pr'ze-z:u-*"nb poo,iu"ńo#"o#::JńT:".Two-mieszkanió*o-ńuóoń,"jl''a) usługi z^ ::!9'9' b-kJ;;ń;'a stacji pa|iw, baz Iusługowo--pfodukcyjnych, ;;g;ł;;y"Ji, ?ił}'!"3?'j11:.:!-o.."*ych i spedycyjnych, obiektów
:] ;;j::i::..Y'ysty*i 

, -'', ,,,-Vazynowych, trwałego składowania .u.o*.ó' i'lteriałów masowych

;' ffi;.ff 'ffi -:;*#: :.#"iffi;j;ff:#::'"
2) i:'" Jff:1Ta^tow.a rzyszqce.

a) ustala sie 
:andardy kształtowania zabudowy i zagospodarc

:trff ,i*F',ffiitr&xxilt#"i^r,.1*"#:####,#;:.:ffi :_il;;:,.,c) 
'f;:f.ji:-l |!1e9ie. działki budow|anej |okalizację jedne

d) r,$l;H-;J'.:.l,H:'['łiT,""1Ti'", 
-. ._-..-go obiektu mieszkalnego, garaże budynki

i innych róbotach ouońl.ńv.6]".'^l.",1:: zabudowy a ta! .

; ;3;,;3'ti' 
u n o *u: - i u ói, j ffi ;., :::"l*;il;tft ::ilf J5fi #f.#i;: fi '*.:, # : .,#

zabudowie 
s|ę, 

-W 
przypadku rozbudowy, nadbudowV i inr

. połaci o".nil]iińI"niowej utruymanie aotycncza!óii'!:''l]i.'ł|fH:ff:T,.i#ił.5i:.j;,x"i.,::i"łi::]
s) ustala sie matsyńarną ilość kondvch) dopuszczi ii"' . 'i^'"']:.:,o]'oygna9ji zabudowy garażor

,. 1]:]9.puż"ry3',ę 
W zabudowie girażowej, iń*6ń"..r.iJ",; '!t!liTj,::lj'::H9u.i',5lo,"', 

,uoU ustala się minima|ną wielkość powierzchni bio|ogicznie czynneJ : 3oo/o.3) Zasady oraz standardy kształtowania za|a) usta|a się mat.i"ń^ii.]:.]:'":::'j: Zaouoowy i zagospodarow.
oj Jó;;.;''if 

y]u]lv wskaźnik intr

^\ P*i;*u* s ę moz|iwośŻ ó;ilii,*Ę'Ti["#L#ą#J: T:ffiffJ];c) ustala się w obrębie działki budowla
,. gospodartze, nej loka|izację jednego obiektu mieszka|nego I garaŻei budynkid) ustala się maks.ymalną wysokość n.i innych .óootu.i ;;;;;:'':I::I:::.|o.*9j zabudowy a takzee) ";i"i1 'iłli".T:fł.:]Jil'"il,ił',jlsi:::, zaouoówl il"...',[#|Iła:dIB ;ozbudowy, nadbudowy

30o- 5oo, 
' ," ^.-.:-;uwwy 

lll| €SZl(aniowej dachy o 'y,nut.y..n-li' ui'uj.'" połaci i spadkachf) d.opuszcń się, w. przypadku rozbudoWV. n:r|hlrr|

n\ ił!}!ą:|iffil:::P*#;#':?ó#:f..':*il!'#lfH:ff:T,.i#ił.5T#].il"i:.Ti"i3::]9) lil1|: 'ię dla zabudowy garażowei
h) i?!:i'":? ::'l;J"'*i llgiff".* ń!i9:'1i'.,.*, 

maksymalną ilość kondygnacji 1, przy czym
. . mieszka|nego, 

_-. ' '  yu| q.vw(Ź t gospodarczej nie moż
|) dopuszcza sie w 7ahlrr|n.^,;^ ^^-.. 

|||E rnoze przewyż.szać wysokości budynku
ij " ;i#;ł; fi ' H "1ii{iJfi .?"*'i'i 3Ł | 9 9 ;q9o a 1czej d a c h y p

wyznacza się ,u.unu'j]l]-"^:".::":ieńrlńi 
oi"lóói.."L"*v';"!].:!8Jl' wieIospadowe,

?.,p.i:.'1"'::.:Tt '*g!f:!i:1.is.ł?"Jffil,|,1-l]""," symbo|ami.^|9.|9:no od RM/MNl, RM/MN2L) Na rysunku p|anu oznaczono g.Ji;ś#;Jli19.:d:*o-mieszkaniowej' 
-...7...l

a\ ::h|ony dziedzictwa kultu.o*ógo i-,"uil,=-#:il"JłJii;T""*tiej ńitórej na|eży uwzględnić zasadyz)""j".""J,"#'?Jffi 
Ę:'^:lqpoostiwovie-Jo}"opu....u.ię.

!] usłu g i a g rotu.vffi 
i"u.ią2liwe ja ko ru n r.ćń u]uóujn iu;ą.u,

;] ;:t?ł '"#,::]:::::::.,:": 
w lit' a) nie moze przekraczaćłącznie Więcej niŹ 50 o/o całegod) garaze, budynki  inwenterc|. iA i  | . r l  ,ł. ' . r ' :  

--_*9 |nL.|||ę WlęceJ n|z 50 o/o ca '

9 
,.i"t",l-i'łilLoi*''*"ntu'.'kie i budynkigospodarcze wo|nostojące, dobudowane |ub wbudowane,



0 obiekty małej architektury,
g) urządzenia towarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu d|a działek zagrodowych:
a) usta|a się maksymaIny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,8
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
c) usta|a się maksyma|ną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy

i innych robotach budow|anych W istniejącej zabudowie mieszkaniowej : 10 m,
d) usta|a się d|a nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach

300- 500,
e) dopuszcza się, W przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych w istniejącej

zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachylenia i i|ości
połaci dachowych,

0 usta|a się d|a zabudowy garazowej i gospodarczej maksyma|ną ilość kondygnacji !, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

g) dopuszcza się w zabudowie garażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie lub
wielospadowe,

h) usta|a się minimaIną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : ZQo/o'
4) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu d|a działek mieszkaniowych:

a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,5,
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
c) usta|a się maksyma|ną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy

i innych robotach budow|anych W istniejacej zabudowie mieszkaniowej : 10 m,
d) usta|a się d|a nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach

300- 500,
e) dopuszcza się, W przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych W istniejącej

zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachy|enia i i|ości
połaci dachowych,

f) usta|a się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

s) wysokość zabudowy garażowa i gospodarczej

maksyma|ną i|ość kondygnacji 1, przy czYm

nie moze przewyŻszać wysokości budynku
mieszkalnego,

h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wielospadowe,
i) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 30o/o.

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|em RM/MN3 o przeznaczeniu podstawowym -
teren zabudowy zagrodowo-mieszkan iowej.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) usługi komercyjne nieuciąz|iwe jako funkcje uzupełniające,
b) usługi agroturystyki,
c) przeznaczenie uzupełniające usta|one w |it. a) nie może przekraczać łącznie Więcej niż 50 o/o całego

terenu,
d) garaze, budynki inwentarskie i budynki gospodarcze Wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
e) zie|eń urządzoną,
f) obiekty małej architektury,
9) urządzenia towarzyszące,

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy izagospodarowania terenu d|a działek zagrodowych:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,7
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
c) usta|a się maksyma|ną wysokość nowej zabudowy a takze w przypadku rozbudowy, nadbudowy

i innych robotach budow|anych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej - 10 m,
d) usta|a się d|a nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach

300- 500,
e) dopuszcza się, W przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej
, zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w Ęm kąta nachy|enia i i|ości

połaci dachowych,
f) usta|a się d|a zabudowy garażowej igospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji I, przy czym

dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
9) dopuszcza się W zabudowie garażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie Iub

wielospadowe,
h) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 30o/o.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu d|a działek mieszkaniowych:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,5,
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
c) usta|a się maksymalną wysokość nowej zabudowy a takŹe w przypadku rozbudowy, nadbudowy

i innych robotach budow|anych W istniejącej zabudowie mieszkaniowej : 10 m,
d) usta|a się d|a nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach

300- 500,
e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych W istniejącej

zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w Ęm kąta nachy|enia i i|ości
połaci dachowych,

f) usta|a się dla zabudowy garazowej igospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji L, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
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g) Wysokość zabudowy garażowa i gospodarczej nie może przewyŻszać wysokości budynku
mieszkalnego,

h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospadowe'
i) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 3oo/o,

tr-o. wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami od RM o przeznaczeniu podstawowym - tereny
zabudowy zagrodowej.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) usługi z zakazem |okaIizowania itacji paIiw, baz transportowych i spedycyjnych, obiektów' 
usługowo-produkcyjnych, magazynowych, trwałego składowania surowcóW i materiałów masowych
orai innych przedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Wymagających
sporządzenia raportu zgodnie z przepisami odrębnymi'

b) ogrodnictwo i sadownictwo z dopuszczeniem zabudowy szklarniowej,
c) pizeznaczenie uzupełniające usta|one w |it. a) i b) nie może przekraczać łącznie więcej niż 50 o/o

całego terenu,
d) usługi agroturystyki,
e) budynki gospodarcze, garaże i wiaty'
f) zieleń urządzona,
s) obiekty małej architektury'
h) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usługi wbudowane, przybudowane |ub wo|nostojące' W tym usługi agroturystyki
b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy : 1,0,
c) wysokość budynku mieszka|nego nie może przekroczyć 10 m,
dj usta|a się w obrębie działki budowlanej |oka|izację budynków gospodarczych, w tym garaży i wiat,
e) wysokość budynków gospodarczych nie może przekroczyć 12 m,
f) usta|a się d|a nowej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30"- 50o,

eil w przypadku modernizacji i rozbudowy budynków dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego kąta
nachy|enia połaci dachowych, dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i Iukarn,

11. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em USl, Us2' us3 oprzeznaczeniu podstawowym
- teren usług sportu i rekreacji'
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) inne usługi komercyjne i pub|iczne pełniące słuzebną |ub uzupełniającą rolę d|a przeznaczenia
podstawowego,

b) urządzenia tbwarzyszące, obiekty administracyjne i sanitarne, infrastruktura techniczna, tereny
komunikacji i parkingów,

c) zie|eń urządzoną,
d) obiekty małej architektury'
e) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,3,
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia povrrierzchni zabudowy istniejących

maksyma|nej wysokości 5 m,
e) ustala się minima|ną wielkość powierzchni biologicznie czynnej ' ' 70 o/o,

3) Tereny Us1, US2 i US3 dopuszcza się jako teren słuŹący organizacji imprez masowych.

!2' \Nyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em UP/UC o przeznaczeniu podstawowym - teren
zabudowy usługowej o charakterze pub|icznym z usługami komercyjnymi.
1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się;

a) zie|eń urządzoną,
b) obiekty małej architektury,
c) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy : 1,5,
bj dopuszcz-a się moż|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
ustj|a się.maksyma|ną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy
i innych robotach budow|anych W istniejącej zabudowie - 12 m,
ustaia się dla nowej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach do 40o,
W przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej dopuszcza 5ię utrzymanie
dotychczasowego kąta nachy|enia połaci dachowych,
usta|a się minimalną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej - Ioo/o,

13, Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbolem UKS o przeznaczeniu podstawowym - teren
usług sakralnych.
1) 

-Na 
rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konsenłlatorskiej w której nalezy uwzględnić zasady

ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków zawarte w $ 8.
2) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszczaIne są funkcje uzupełniające:

a) obiekty katechetyczne i |oka|e mieszka|ne d|a właścicie|i |ub zarządcóW terenu,
b) zie|eń urządzoną,
c) obiekty małej architektury'

budynków,
c) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i

zabudowie zmianę formy dachu, W tym kąta nachy|enia
d) dopuszcza się |okalizację budynków gospodarczych

c)

d)
e)

f)

innych robotach budow|anych W istniejącej
i i|ości połaci dachowych,
oraz garaŻy wyłącznie wo|nostojących o
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d) urządzenia towarzyszące.
3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się moż|iwości rozbudowy, w tym zwiększenie powierzchnia zabudowy istniejącej'
b) dopuszcza się, W przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w zabudowie

istniejącej, utrzymanie dotychczasowej formy architektonicznej, Wysokości i skaIi zabudowy,
dotychczasowej formy dachu i kąta nachy|enia połaci dachowych, z zastosowaniem
dotychczasowych materiałów,

c) dopuszcza się pełne formy grodzenia terenu'

14' Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbolem AGl do AG6 o przeznaczeniu podstawowym -

teren aktywności gospodarczych, w tym produkcji W gospodarstwach ro|nych'
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) |oka|e mieszka|ne wbudowane d|a właścicie|i Iub zarządców terenu,
b) zie|eń urządzoną,
c) obiekty małej architektury,
d) urządzenia towarzyszące.

2) 7asady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 2,0,
b) dopuszcza się |okaIizację nowych obiektów budow|anych,
c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 12 m,
d) dopuszcza się moz|iwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
e) usta|a się d|a nowej zabudowy |ub w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach

budowlanych w zabudowie istniejącej, dachy o spadkach do 40o,
usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 20 o/o,
dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia dz|ałek, o maksymaInej wysokości 2 m,
usta|a się obowiązek zagospodarowania terenu zie|enią izo|acyjną i ozdobną'
dopuszcza się sytuowanie w obrębie działki elementów rek|amowych, zgodnie z przepisami
szczegó|nymi.

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em AG7 do AG8 o przeznaczeniu podstawowym -

teren aktywności gospodarczych' teren aktywności gospodarczych W tym produkcji w gospodarstwach
rolnych.
1) Na rysunku planu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której na|eży uwzg|ędnić zasady

ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków zawarte w $ 8.
2) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) |oka|e mieszka|ne wbudowane d|a właścicie|i |ub zarządców terenu,
b) zie|eń urządzoną,
c) obiekty małej architektury,
d) urządzenia towarzyszace.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy : L,2,
b) dopuszcza się |okaIizację nowych obiektów budow|anych,
c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć !2 m,
d) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
e) usta|a się d|a nowej zabudowy Iub w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach

budow|anych w zabudowie istniejącej, dachy o spadkach do 4oo,
f) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 20 o/o,

9) ustala się wyłącznie ażurowe formy grodzenia działek, o maksymaInej wysokości 2 m,
h) usta|a się obowiązek zagospodarowania terenu zie|enią izo|acyjną i ozdobną,
i) dopuszcza się sytuowanie w obrębie działki elementów rek|amowych, zgodnie z przepisami

szczególnymi.

wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em RU/WSI do RU/WS4 o przeznaczeniu
podstawowym - teren obsługi produkcji w gospodarstwach ro|nych i rybackich oraz zbiorników wodnych.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) |oka|e mieszkalne dla właścicie|i |ub zarządców terenu,
b) |oka|izację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz obiektów infrastruktury

technicznej,
c) obiekty małej architektury,
d) zie|eń urządzona,
e) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksymaIny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,6,
b) dopuszcza się |okalizację nowej zabudowy,
c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć Lo m,
d) usta|a się d|a nowej zabudowy dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci, o spadkach do

400,
e) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej usta|a się utrzymanie dotychczasowej

ilości kondygnacji naziemnych, wysokości budynku oraz dotychczasowego kąta nachy|enia połaci
dachowych i formy dachu,

f) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 20 o/o,

s) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia działek, o maksyma|nej wysokości 2,o m,
h) dopuszcza się przebudowę, modernizację istniejących oraz rea|izację nowych obiektów i urządzeń

hydrotechnicznych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi'

f)
s)
h)
i )

r f .
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i) usta|a się wprowadzenie, wzdłuż zbiorników wodnych, wie|ogatunkowej zieleni niskiej'

j) w ce|u zapefr.ni"nii 'ozii*osci prai ńonserwacyjnych odpońiednim służbom me|ioracyjnym, usta|a

się obowiązek zachowaniu .t."ry *ó"E 
"9'1.i111.1"Wania, 

grodzenia oraz zie|eni wysokiej

o minimalnej od|egłości od cieku ivoonegó - 5 ril, z wyjątkiem obiektów i urządzeń wymienionych

w Pkt' 1 b)

17. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em ZPt, 7P2 o przeznaczeniu podstawowym -

teren zieleni urządzonej.
1) D|a terenu przezniczenia podstawowego dopuszcza się:

a) obiekty małej architektury,
b) urządzenia towarzyszące .

2) Żaoranli się |oka|izowania upraw rolnych i ogrodowych.

3i Tasady oraz standardy zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się uzupełnienia zieleni- w iposóo nie naruszający istniejącej wartości środowiska

b) !fi#'T:':''J,usuwanie drzew |ub wykonywanie robót ziemnych w ich pob|iżu w sposób nie

szkodzący istniejącym drzewom'
c) usta|a się prowadzenie lowy:!, nie służących uzbrojeniu przedmiotowego terenu, odcinków sieci

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego skrajem.terenu'

d) usta|a się ,!iaz stosońania nawierzćńńi .iąń* komunikacyjnych z materiałów wodoszcze|nych.

e) usta|a się;u[ffiarnv wskaźnik intensywności zabudowy : 0,2,

0 dopuszcza się moż|iwośe .o,ouJóńv, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

9) 3:iI:5:;;'się, w przypadku 'rozbudowy, 
nadbudo}vy. i innyih 

robotach ,budow|anych 
W istniejącej

zabudowió ińianę.tońv dachu, w tym'rąta nachylenia i i|ości połaci dachowych'

h) dopuszcza się loka|izację ouoyńrów góspodarczych oraz garaŻy wyłącznie Wo|nostojących o
- 

maksyma|nej wysokości 5 m,.
i) ustala ' ię.ńńi|.ńurńą wierr<ośŁ powierzchni biologicznie czynnej : 70 o/o,

k) ustala się wyłącznie ażurowe ro.'v óiooi*ia t]e.enów, o maksyma|nej wysokości 1,5 m,

4) Teren ZPIUS 
.ooóui'.'u 

się jako teren iłuzący organizacji imprez masowych.

1 B . W y z n a c z a s i ę t e r e n y o z n a c z o n e n a r y s u n k u p | a n u s y m b o | a m i k o | e j n o o d z l t d o Z L 1 - 2 o p r z e z n a c z e n i u
podstawowym. - t €reny |asow. 

chrony środowiska oraz W oparciu o p|any
ij--co.podurkę leśną należy prowadzić zgodnie z Wymogam| o

2f) tsTłs..#: 
|3iloHozri*osć 

wprowadzenia funkcji rekreacyjno - sportowych, ścieżek zdrowia, ścieżek

dydaktycznycń, ś.i"ż"k rowerowych,.i 'tuxo* jaźdy konnej, tras d|a narciarstwa biegowego.

3) ó,.iulu śię ,bua,-louuli,owania nowych obiektów budow|anych.

19. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ZN1, zN2 - o przeznaczeniu podstawowym

zieleń nieurządzona.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) prowadzenie dróg gospodarczych,
b) prowadzenie ciągów sportowo-reńreacyjnych wyłącznie w granicach dróg gospodarczych,

2 )  Zab ran i a  s i ę :  |  ' . ' ! - . - . :^ . :  . , - h '^ i^ń i '  t ó . hn i . 7npnÓ  t e r enu '
a)|okaI izacj iob iektówbudowlanychopróczs iec iuzbrojeniatechnicznegoterenu,
bi |okaIizacjizbiornikówwodnych,
c) zalesienia terenu'

20' Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ko|ejno od WSl do WS7 o przeznaczeniu
." 

;"lly'l!kj.:..3l;5ii:::ii3.Tfi!.';-.j"J$'-%H-{ł*: się |oka|izację obiektów i urządzeń
hydrotechnicinviń-i'"rńń.4ny.n oraz obiektów infrastruktury technicznej.

2) Zabrania .lę 
-ń[uii)ucii 

oui"dó*'ouoóńIanycn z wyjątkiem wymienionych w pkt 1,

3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się przebudo*ę, 'oi"ńźuiię iśtni":ą.ycn oia' ,."aIizację nowych obiektów i urządzeń

hydrotechnicznych pod warunrcJń i in ióóonosciż óoowiązującymi przepisami odrębnymi'

b) W ce|u zapewnienia moż|iwos.i óiu. roi."ińu.v3nycn oJiońi"oni' służbom melioracyjnym, usta|a

się obowiązek zachowania .s!ńfy wo|nej oo 
.iainwestbwania, 

grodzenia oraz zie|eni wysokiej

o minima|nej odległości od cieku wodnegó - 3 fi], z wyjątkiem.obiektów i urządzeń Wymienionych

w Dkt. 1'

2L, Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbolami ko|ejno od Rl do R36 o przeznaczeniu

PodstawowYm. - terenY rolnicze'
il Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza' się: .

a) prowao,lnie sieci i obiekto*'""ń"ń"il.'*j i pbdziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie

z obowiązującymi przepisami szczegó|nymi,
b) prowadzlnie'i utwardzanie dróg transportu. rolnego, . '
c) ror<alizació ouiektów budow|anfch służących produkcji i obsługi rolnictwa'

:] f5:j,ń:.j:J?:"||"#ili,ail.:[iJj|,',J,.oo,"i W formie zadrzewień śródpolnych oraz nasadzeń przy
drogach

f) prowadzenie tras sportowo-rekreacyjnych wyłącznie W granicach dró9 transportu ro|nego

2) Zabrania s ię:
a) lokalizacji obiektów budow|anych innych niż Wymienionych w pkt. 1'

bi lokalizacji zbiorników wodnych,



3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
a) wysokość nowej zabudowy służącej produkcji i oosługi ro|nictwa nie może przekroczyc20 m,b) usta|a się d|a nowej zabudowy słuzącej produ[cji i obsługi ro|nictwa dachy płaskie lubwielospadowe o spadkach do 40o.

22. wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbolami KD(G)1' KD(G)2 o przeznaczeniupodstawowym - tereny drogi głównej - droga wojewódzka Ńr a16
1) D.la terenów przeznaczenia podstawowego ustala się:

a) minimaIna szerokość w Iiniach rozgraniczających zs m
b) minimalnq nieprzekraczaIną linię zabudowy ód zewnętrznej krawędzi jezdni d|a obiektów nieprzeznaczonych na stały pobyt Iudzi na obszaraĆh zabudowanych i po}a obszarami zabudowanymi -12 m, d|a'obiektów przeznaczonych na staĘ pobyt |udzi na obszarach zabudowanych - 20 m, poza

obszarami zabudowanymi nie mniejsza niŹ 30 m,
c) |okalizacja urządzeń |iniowych poza obszarem zabudowanym wzdłuźz pasów drogowych Wymagaod|egłości co najmniej 15 m od krawędzi jezdni

2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dofiuszcza się:
a) na terenach.stref ochrony konserwaLorskiej dopuszcza się inne |inie zabudowy zgodnie zwytycznymi właściwego konserwatora za bytków.
b) dopuszcza się strefę lokalizacji środków ochrony czynnej przed szkod|iwym Wpływem ruchusamochodowego na terenach zabudowanych przeznaczońych.na stały pobyt ludzi o szerokości 10 mmiędzy |inią zabudowy, a |inią rozgraniczającą dogi,
c) ustala się obowiązek zapewniajqce nieżo-ęonój obsługi infrastrukturaInej i komunikacyjnejobwodnicy i terenów sąsiednich, w tym:
- drogi dojazdowe,
- odprowadzenie wód deszczowych

d) ogranicza się i lość |iczbę wjazdów na drogę do niezbędnych, zakazuje się bezpośrednich
indywiduaInych włqczeń komunikacyjnych z przy|egającój zaouoowy mieizrcńiowej, za wyjątkiemwłączeń juz istniejących

3) Do czasu rea.|izacji projektowanych odcinków uIic Iub poszerzenia do doce|owych parametrówistniejących u|ic, dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwościWprowadzania trwałych obiektów budow|anych, uniemożliwia;ącycn docelową realizacię usta|eń p|anu

23' Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami KD(Z)I do KD(z)3 o przeznaczeniupodstawowym - tereny drogi zbiorczej - droga powiatowa.
1) D.|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) minima|ną szerokość w |iniach rozgianiczających 2ó m, w uzasadnionych przypadkach na terenachzabudowanych zgodnie z rysunkiem planu,
b) |okaIizację:

_ na terenach zabudowanych obustronnych chodników o minima|nej szerokości 1,5 m,_ e|ementów .ochrony przed szkod|iwym wpływem ruchu sómochodowego na terenachzabudowanych, w tym szpa|erów zie|eni wysokiej,_ obiektów małej architektury,
- sieci infrastrukturytechnicznej.

2) zabrania się:
a) wprowadzania nowych bezpośrednich wjazdów na drogi zbiorcze, obsługę pojedynczych nowychdz|ałek zorganizować od dróg k|as niższych, warunki wł{czenia ty|ko za zgodą właściw.só;2uiiłaći,/

drogi,
b) |okaIizacji w Iiniach rozgraniczających drogi miejsc postojowych.

24, wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|em KD(L)1, K(L)2 o przeznaczeniu podstawowym- tereny drogi lokalnej - drogi powiatowe i gminne.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) minima|ną szerokość w |iniach rozgraniczających 1ś m, w uzasadnionych przypadkach na terenachzabudowanych zgodnie z rysunkiem planu,
b) |okaIizację:

- na terenach zabudowanych obustronnych chodników o minima|nej szerokości 1,5 m,- e|ementów .ochrony przed szkodIiwym wpływem ruchu samochodowego na terenachzabudowanych, w tym szpa|erów zieleni wysokiej,- obiektów maĘ architektury,
- sieci infrastrukturytechnicznej.
- miejsc postojowych.

25' Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ko|ejno od KD(D)1 do KD(D)6o przeznaczeniu podstawowym - tereny drogi dojazdowej - drogi gmrnne.
1) D|a terenów przeznaczenja podstawowego dópuszczj się: 

- -

, a) minima|ną szerokość w |iniach rozgraniczających rż m, w uzasadnionych przypadkach na terenachzabudowanych zgodnie z rysunkiem planu,
b) minima|na szerokość jezdni 5,0 m,
c) |okaIizację:

_ na terenach zabudowanych chodników o minima|nej szerokości 1,5 m,- ścieżek rowerowych,
_ obiektów małej architektury,
-  s iec i infrastrukturytechnicznej .
- miejsc postojowych.

a"ir*jr i i . :*N? Fi; jn ;s!**!j(r i j{}f{



g.|illć i 8

26. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ko|ejno od KDPl do KDP3 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny dróg pieszo-jezdnych.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) urządzenia towaruyszące służące wyłącznie uzbrojeniu technicznemu terenu'
b) miejsca postojowe,
c) obiekty maĘ architektury'

2) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni i ciągów pieszych w formie uIiczek ruchu

uspokojonego,
b) ustala się minima|ną szerokość w liniach rozgraniczających - 6 m
c) ustala się minima|ną minima|na szerokość jezdni - 5 m,
d) ustaIa się, w przypadku wydzieIenia ruchu pieszego, IokaIizację jednostronnych chodników

o minima|nej szerokości 1,5 m

27' wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ko|ejno od KRl do KRl9 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny dróg transportu ro|nego.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) urządzenia towarzyszące służące wyłącznie uzbrojeniu technicznemu terenu,
2) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

a) ustala się minima|ną szerokość w liniach rozgraniczających - 5 m

28' Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbolem E1, E2 o przeznaczeniu podstawowym - teren
u rządzeń e|ektroenergetycznych

1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się prowadzenie dróg niezbędnych do obsługi
urządzeń e|ektroenergetycznych.

2) Zabrania się loka|izacji obiektów budow|anych nie związanych z obsługą urządzeń
elektroenergetycznych.

3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się w obrębie użytkowanie zgodne z przepisami odrębnymi,
b) usta|a się d|a nowych ogrodzeń ażurowe formy grodzenia maksyma|nej wysokości 2,0 m'

29' Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em E/T o przeznaczeniu podstawowym - teren
urządzeń e|ektroenergetycznych i te|ekomunikacyjnych - maszt telekomunikacyjny.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się prowadzenie dróg niezbędnych do obsługi

u rządzeń e|ektroenergetycznych i te|ekom u n i kacyj nych.
2) Zabrania się loka|izacji obiektów budow|anych nie związanych z obsługą urządzeń

elektroenergetycznych i telekom u n i kacyj nych.
3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

a) usta|a się w obrębie uzytkowanie zgodne z przepisami odrębnymi,
b) usta|a się d|a nowych ogrodzeń azurowe formy grodzenia maksyma|nej wysokości 2,0 m.

30' Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em T o przeznaczeniu podstawowym - teren
urządzeń te|ekom u n i kacyj nych - maszt te|ekom u n i kacyj ny.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się prowadzenie dróg niezbędnych do obsługi

urządzeń teIekom u n i kacyj nych'
2) Zabrania się |oka|izacji obiektów budow|anych nie związanych z obsługą urządzeń te|ekomunikacyjnych.
3) zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

a) usta|a się w obrębie uzytkowanie zgodne z przepisami odrębnymi,
b) usta|a się d|a nowych ogrodzeń ażurowe formy grodzenia maksyma|nej wysokości 2,0 m.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

s13
Usta|a się następujące stawki procentowe W stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym
planem, słuzące na|iczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicie|i nieruchomości, w przypadku ich
zbycia w ciągu 5 |at od dnia, w którym usta|enia niniejszego p|anu stały się obowiązujące'
1) tereny nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej MN, MNU, MU, 20 o/o,
2) tereny nowo projektowanej zabudowy zagrodowej RM/MNU, RM/MN, RM
3) tereny nowo projektowanych usług RU
4) tereny nowo projektowanych aktywności gospodarczych AG
5) pozostałe tereny zainwestowane nie będące zadaniami ce|u pub|icznego
6) terenów objętych zadaniami celu pub|icznego
7) terenów komuna|nych

20 o/o,

20 o/o,

20 o/o,

20.o/o,
O o/o,

O o/o.

G m i ny Pietrow ice W iel ki e



za}ąGznik nr 1

do Uchwały Nr v||t86l2oo7

RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 1O sierPnia 2OO7

wsprawiemie.iscowegop|anuzagospodarowaniapzestzennegogminyPietrowiceWie|kiedlasołectwaKornice

w granicach administracYjnYch'

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

doproiektumiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegogminyPietrowiceWielkiedla
sołectwa Kornice w granicach admi n istracyj nych.

Ro z s t z ygn i ę c i adoKonanonapods t aw i ea r t . 20u s t . , | u s t awyzdn i a27ma r ca2003 r . op l anowan i u

i zagospodarowaniu pzestzennym (Dz' U' z2}O3roku nr 80 poz' 717 ze zm')

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa

Kornicewgranicachadministracyjnychniezłożonówterminieustawowymżadnychuwag.
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Załącznik nr 2

do Uchwały Nr vIIl86|2oo7

RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 10 SIERPNIA 2OO7

w sprawre miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla
sołect!ł'a Komice w g ra nicach ad m i n istracyj nych.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
IrrwesĘcji w zakresie infrastruktury technicznej na|eżącej do zadań własnych gminy

oraz zasadach ich finansowania

R.ozstrzygnięcia dokonano na podstawie ań. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o  p fanowan iu  i zagospodarowan iu  przes t rzennym (Dz .  U .z2OO3 roku nr80 poz .777 zezm.) .

W związku z uchwaIeniem miejscowego pIanu zagospodarowania przestrzennego gminy
Pietrowice Wie|kie d|a sołectwa Kornice w granicach administracyjnych konieczna jest realizacja
poniższych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i zie|eni:

1) Drogi dojazdowe - 2 66L m2,
2) Zie|eń urządzona . lo 474 m2,

2. Zasady finansowania.

Rea|izacja infrastruktury technicznej będzie odbywać się w oparciu o wsze|kie moż|iwe ż.ródła
pozyskania funduszy na ten ce|, środków własnych gminy, opłat adiacenckich oraz partycypacji
inwestorów i ndywiduaInych.

Wynikające z prognozY wie|kości dochodów gminy spowodowane uchwa|eniem miejscowego p|anu
zagospodarowania przestrzennego pozwalają na reaIizację zadań własnych gminy w zakresie
i nfrastru ktu ry tech n icznej.

Nalezy podkreś|ić, że usta|enia p|anu miejscowego nie stanowiq decyzji inwestycyjnych a jedynie
dyspozycje przestrzenne, umozIiwiające wprowadzenie inwestycji na okreś|onych zasadach.
Realizacja usta|eń zawartych w projekcie p|anu uza|eżniona jest od moz|iwości finansowych Gminy
ze wzg|ędu na ich f inansowanie z budżetu Gminy.
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