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z dnia 1O sierpnia 2OOTroku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie
dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania

Na podstawie aft. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno|ity - Dz.
U' z 2ool roku Nr L42, poz' L59I z późniejszymi zmianami), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o p|anowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 7I7 ze zm,) oraz w związku z uchwałą Nr
|||/27/2oof z dnia 30 grudnia 2oo2 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego p|anu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pietrowice d|a sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania, Wie|kie Rada Gminy
w Pietrowicach Wie|kich, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pietrowice Wie|kie, na wniosek Wójta Gminy

uchwa la

Rozdział 1
Przepisy ogólne

s1
1. UchwaIa miejscowy pIan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice WieIkie dIa sołectwa

Cyprzanów w granicach opracowania.
2. 'IntegraIną częścią miejscowego p|anu zagospodarowan|a przestrzennego Gminy Pietrowice Wie|kie d|a

sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania są następujące załączniki;
1) Nr 1 . rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu p|anu,
2) Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w p|anie, inwestycji w zakresie infrastruktury

technicznej na|eżącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
3) Nr 3 - rysunek p|anu wsi CyprzanóW w granicyopracowania - ska|a 1 : 1 000,
4) Nr 4 - rysunek p|anu wsi Cyprzanów w granicy opracowania - ska|a 1 : 2 000,

I|ekroć w da|szych przepisach niniejszej uchwały 3",t f,o1*. o'
1) uchwale - 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 p|anu, będący załącznikiem graficznym

do niniejszej uchwały, przedstawionyw ska|ach 1 : 1 000 i 1 ; 2 000,
5) terenie - rozumie się przez to obszar Wyznaczony na rysunku p|anu Iiniami 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,

infrastru ktury, obsługi komu nikacyj nej
8) dopuszczeniu - rozumie się przez to działa|ność inną niz podstawowa, dopuszczoną do |okalizacji w

danym terenie przy spełnieniu usta|eń szczegółowych niniejszej uchwały,
9) nieprzekracza|nych Iiniach zabudowy - rozumie się przez to l inię 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 lub działkę gruntu, której wie|kość,

cechy geometryczne, dostęp do drogi pubIicznej oraz Wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają Wymogi reaIizacji obiektów budow|anych wynikaj4ce 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 budynku, bądźt jego samodzie|nej części, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń
gospoda rczych lub techn icznych,

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

16) wskaŹnik intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek powierzchni o9ó|nej zabudowy do
powierzchni działki budowIanej. Przez powierzchnię ogólną zabudowy rozumie się powierzchnię
budynków po obrysie zewnętrznym pomnożoną przez Iiczbę kondygnacji.

18) powierzchni terenu bio|ogicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roś|innością oraz
wodę powierzchniową na działce budow|anej, a także 50o/o sumy nawierzchni tarasów i stropodachów,
urządzonych.jako stałe trawniki |ub kwietniki na podłożu zapewniającym ich natura|ną wegetację, o
powierzchni nie mniejszej niz 10m2,
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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 instalacyjne, W tym także

służące oczyszczaniu |ub gromadzeniu ścieków,
b) e|ementy czasowego gromadzenia i segregacji odpadów,
c) elementy 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 realizowane całkowicie |ub z przewagą funduszy

publicznych;
22) usługach komercyjnych - rozumie się przez to usługi reaIizowane całkowicie Iub z pr.zewagą 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 .

s3
Przedmiot planu

Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz |inii rozgraniczających tereny o róznym przeznaczeniu |ub róznych zasadach

zagospodarowa nia,
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 potrzeby 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 podIegających ochronie, ustaIonych

na podstawie przepisów odrębnych,
8) szczegó|ne warunki zagospodarowania terenóW oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 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.

9 4
obowiązujące ustalenia planu

obowiązującymi usta|eniami p|anu są następujące oznaczenia graficzne rysunków p|anu:
1) granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) |inie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu |ub róznych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia funkcji poszczegó|nych terenów i zasady ich zagospodarowania,
4) nieprzekraczaIne i obowiązujące Iinie zabudowy,
Pozostałe oznaczen ia g raficzne mają cha ra kter i nformacyj ny'
Na terenie opracowania p|anu obowiązują usta|enia przepisów szczegó|nych oraz innych obowiązujących
decyzji.

ss
ogólne zasady ochrony i ksztattowania ładu przestrzennego

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

Występują.
Na obszarze objętym p|anem tereny zdegradowane nie występują.
Kształtowanie zabudowy winno uwzg|ędniać istniejące wa|ory krajobrazowe oraz ska|ę, formę, deta|e
architektoniczne i materiały charakterystyczne d|a regionaInego budownictwa.
Na obszarze objętym planem do czasu reaIizacji usta|eń p|anu ustala się dotycnczasowe
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 słuzące 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
|inii zabudowy od Iinii rozgraniczających 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) dróg transportu ro|nego oznaczonych na rysunku p|anu symbolami KR - 5 m

2) Dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych Iub 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 planu symbolami MN, MNU, U, RM, RM/MN, RM/MNU
3. Zasady stosowania ogrodzeń'

2 .
3 .
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1) W przypadku |oka|izacji nowych ogrodzeń od terenów pub|icznych usta|a się stosowanie ogrodzeń
ażurowych o maksymaInej wysokości I,5m, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy odrębne Iub ustalenia
szczegółowe planu 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 I,7 m, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy odrębne nie stanowią
inaczej |ub za zgodą właścicie|a |ub zarządcy działki sąsiedniej.

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

s6
ogólne zasady kształtowa n ie przestrzen i pu bl icznej

Na terenie objętym p|anem usta|a się e|emenĘ przestrzeni pub|icznej:
1) tereny usług pub|icznych, sakra|nych, zdrowia, oświaty oraz sportu i rekreacji,
2) tereny zie|eni urządzonej, izolacyjnej,
3) tereny dróg publicznych i obiektóW transportu pub|icznego,
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 niepełnosprawnycn'
2) dopuszcza się grodzenie terenów, w przypadku gdy usta|enia p|anu nie stanowią inaczej,
3) obiekty budowlane z|oka|izowane na terenach przestrzeni pub|icznej dopuszcza się w całości |ub części

jako ogó|nie niedostępne,
4) obiekty i elementy infrastruktury technlcznej zlokalizowane na terenach przestrzeni publicznej, z

wyjątkiem dróg, usta|a się jako ogó|nie niedostępne.

E7
ogólne zasady ochrony srodowiska

Na terenie objętym p|anem, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbo|ami AG, U/AG, R, RU, U/RU, EL, E2,
E3, GI, KSU usta|a się zakaz |okaIizowania w granicach działek przedsięWzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, wymagających ob|igatoryjnego sporządzenia raportu jak również tych, które
mogą Wymagać sporządzenia raportu.
Na terenie objętym p|anem uciąż|iwość związana z prowadzoną działa|nością nie moze przekraczać
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

Na terenie objętym p|anem na|eży stosować rozwiązania e|iminujące |ub ograniczające emisję hałasu na
terenie obszarów pod|egających ochronie akustycznej oraz wpływ promieniowania nie jonizującego wg
przepisów odrębnych.
Na terenie objętym p|anem usta|a się tereny, d|a których obowiązują dopuszcza|ne poziomy hałasu w
środowisku zgodnie z przepisami szczegó|nymi:
1) MN, MNU - jak d|a terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MU - jak d|a terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieś|niczymi,
3) RM, RM/MN, RM/MNU - jak dla zabudowy zagrodowej

Na terenie objętym p|anem usta|a się bezwzg|ędny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów'
Na terenie objętym planem usta|a się wykonanie powierzchni terenów komunikacji i parkingów w sposób
uniemoż|iwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych'
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 Występowaniaw/w zagroŻeń ma terenach częściowo
utwardzonych Iub nie utwardzonych usta|a się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo - Woonego
przed infi|tracją za n ieczyszczeń.
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 niero|nicze i nie|eśne.

9. Na terenach objętych p|anem, w ce|u ochrony biocenozy do|in rzecznych, wyznacza się, na terenach nie
zainwestowanych strefę niezabudowaną w odległości 50 m od cieków wodnych.
Usta|a się strefę ochrony od obszaru ko|ejowego d|a budow|i i budynków, drzew i krzewów oraz elementów
ochrony akustycznej, które mogą być usytuowane w od|egłości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru
ko|ejowego, ztym Że od|egłość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m,
Na terenach objętych p|anem okreś|a się strefę ochrony sanitarnej od cmentarzy.
1) okreś|a się strefę ochrony sanitarnej od cmentarzy na terenach zwodociągowanych w odległości 50 m

od granicy cmentarzy, a na terenach niezwodociągowanych w od|egłości 150 m
2) Zabrania się |oka|izacji na terenie strefy nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt |udzi.
Na terenach objętych planem okreś|a się obszary bezpośredniego zagrozenia powodziowego, wyznaczone na
rysunku p|anu (obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego Q1o/o). W granicach obszarów
bezpośredniego zagroŻenia powodziowego obowiązują ograniczenia uzytkowania i zagospodarowania terenu
zgodnie z przepisami szczegó|nymi

.  s8
ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

Na obszarze wsi CyprzanóW nie ma obiektów wpisanych do Ęestru zabytków.
Na obszarze wsi Cyprzanów z|oka|izowane są poniższe stanowiska archeo|ogiczne wpisane do rejestru
zabytków:
1) stanowisko archeo|ogiczne wie|oku|turowe, datowane na epokę kamienia, epokę brązu, okres rzymski

(A/op-396/75,22'02'1975) - obszar AzP 102-39, nr st. na obszarze 40, nr st' w miejscowości 11,
2) osada neo|ityczna - ku|tura pucharów |ejkowatych, ku|tura |endzie|ska (A/op-3977/75,22'oI'1975) -

obszar AzP 1.02-39, nr st. na obszarze 42, nr st, W miejscowości 13.
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3. Stanowiska archeo|ogiczne z|okaIizowane na obszarze objętym p|anem archeo|ogiczne wg załącznika
graficznego:
1) stanowisko archeologiczne, datowane na mezolit, neolit, pradzieje - obszar AZP IO2-39, nr st. na

obszarze 33, nr st. w miejscowości 2,
2) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na paIeoIit górny, przemysł górno - magdaleński, neoIit,

I brąz - obszar AzP 702-39, nr st. na obszarze 34, nr st' w miejscowości 3,
3) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na pa|eo|it górny, epokę kamienia, neo|it, Wczesny brąz, ku|turę

nowocerkwiańską- obszar AzP 102-39, nrst. na obszarze 35, nrst. w miejscowości 6,
4) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia, II - III brąz, ku|turę łuzycką _ obszar AZP

L02.39, nr st' na obszarze 36, nr st. w miejscowości 7,
5) stanowisko archeologiczne, datowane na neo|it, II - III brąz, ku|turę łuzycką, pradzieje - obszar AZP

Io2-39, nr st. na obszarze 37, nr st. w miejscowości 8,
6) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na neo|it, epokę kamienną - obszar AZP to2-39, nr st. na

obszarze 38, nr st. w miejscowości 9,
7) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na neo|it, epokę kamienną, ku|turę łużycką' pradzieje - obszar

AzP t02-39, nr st' na obszarze 39, nr st. w miejscowości 10,
8) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na neo|it, epokę kamienia, ku|turę łużyckq' pradzieje - obszar

AzP Io2.39, nr st. na obszarze 40, nr st. w miejscowości 11,
9) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na neo|it, epokę kamienia, ku|turę łużycką' pradzieje - obszar

AzP Io2-39, nr st. na obszarze 41, nr st. w miejscowości 12,
10) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia, pradzieje - obszar AzP Io2-39, nr st. na

obszarze 43, nr st. w miejscowości 14,
11) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit, pradzieje - obszar AZP IO2-39, nr st. na obszarze 44,

nr st. W miejscowości 15,
12) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia - obszar AzP t02-39, nr st. na obszarze 45,

nr st' W miejscowości 16,
13) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia, pradzieje - obszar AzP Lo2-39, nr st. na

obszarze 46, nr st. w miejscowości 17,
14) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienia, ku|turę łużycką - obszar AZP 102-39, nr st.

na obszarze 47, nr st, w miejscowości 18,
15) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP

miejscowości 19,
16) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP

miejscowości 20,
17) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na ku|turę łużycką" III w., ku|turę przeworską - obszar ̂ zP LOz-

39, nr st. na obszarze 50, nr st' w miejscowości 4,
18) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na ku|turę łużycką, IX - X w. - obszar AzP Io2-39, nr st. na

obszarze 51, nr st. w miejscowości 5,
19) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP IO2-39, nr st. na obszarze 52, nr st. w

miejscowości 21,
20) stanowisko archeologiczne, datowane na mezolit - obszar AZP 102-39, nr st. na obszarze 53, nr st. w

miejscowości 22,
21) stanowisko archeologiczne, datowane na mezolit - obszar AZP IO2-39, nr st. na obszarze 54, nr st. w

miejscowości 23,
22) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP tO2-39, nr st. na obszarze 55, nr st. w

miejscowości 24,
23) stanowisko archeologiczne, datowane na neolit - obszar AZP IO2-39, nr st. na obszarze 56, nr st. w

miejscowości 25,
24) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na epokę kamienną- obszar AzP Io2-39, nr st. na obszarze57,

nr st, W miejscowości 26,
25) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na I okres epoki brązu - obszar AzP Io2-39, nr st' na obszarze

58, nr st' w miejscowości 27,
26) stanowisko arc|reo|ogiczne, datowane na ku|turę łużycką - obszar AzP lo2-3g, nr st. na obszarze 59, nr

st. W miejscowości 28,
27) stanowisko archeo|ogiczne, datowane na IV - V w., ku|turę przeworską - obszar AzP Lo2-39, nr st. na

obszarze 60, nr st. W miejscowości 29,
28) stanowisko archeo|ogiczne - obszar AzP Lo2-39, nr st. na obszarze 61, nr st. w miejscowości 30,
29) stanowisko archeo|ogiczne - obszar AzP 102-39, nrst. na obszarze 62, nrst' w miejscowości 31.
obejmuje się strefą ochrony archeologiczej wszystkie stanowiska archeo|ogiczne.
1) W granicach wyznaczonej na rysunkach planu strefy,,OW" ochrony archeologicznej:

a) ustaIa się konieczność uzgodnienia wszeIkich zamierzeń inwestycyjnych (także zakładania
infrastruktury technicznej oraz innych wykopów ziemnych) zWKZ w Katowicach

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

c) dopuszcza się prowadzenie prac porządkowych, nie wnikających w głąb gruntu oraz prac ro|niczych.
obejmuje się ochroną konserwatorską poniższe budynki:
1) budynek mieszka|ny przy u|. Młyńskiej 4,
2) budynek mieszkalny przy ul. Janowskiej 76,
Wszystkie prace wymagające uzyskania pozwoIenia na budowę dotyczące formy architektonicznej
powyŹszych zabudowań, ich układów, form i pokrycia dachów, form e|ewacji, układów i form sto|arki
okiennej i drzwiowej wymagają uzyskania uzgodnienia WKZ w Katowicach.
Nowa zabudowa |oka|izowana w sąsiedztwie WW' obiektów powinna swym charakterem, formą i gabarytami
nawiązywać do zabudowy historycznej.
obejmuje się ochroną konserwatorską poniższe obiekty sakraIne:
1) kap|iczka kubaturowa przy skrzyŻowaniu u|. Janowskiej 10 i Szko|nej,
2) kapliczka kubaturowa przy ul. Janowskiej 42,

LO2-39, nr st. na obszarze 48, nr st. w

IO2-39, nr st. na obszarze 49, nr st. w
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3) kapliczka skrzynkowa na domu p.rzy ul. Janowskiej 39,
4) kościoł neogotycki, p.w. Trojcy swiętej wrazz ogrodzeniem oraz figurami na ogrodzeniu, zbudowany w

latach 1865-88
5) budynek plebani
6) krzyż kamienny przy u| Łąkowa 1915 roku,
7) krzyż kamienny przy u|. Szko|nej (koło cmentarza),
8) krzyż kamienny przy ul Janowskiej / Po|nej,
9) krzyż kamienny na p|acu przy koście|e p'w. Tro;cy Swiętej,
Io) krzyit, przy skrzyŻowaniu u|ic Janowskiej 69 i ogrodowej z 1905 roku,
II) krzyżl przy u|, Janowskiej 1 z 1899 roku,
12) krzyŻ kamienny przy u| Janowskiej (w polu) z 1909 roku,
Wszystkie prace przy obiektach sakralnych wymagają uzyskania uzgodnienia WKz W Katowicach.
obejmuje się strefą ochrony konserwatorskiej układ wsi tzw. rzędówka oznaczony granicą strefy, zgodnie
rysunkiem planu.
1) W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej:

a) usta|a się zachowanie historycznego układu przestrzennego oraz poszczególnych e|ementów tego
układu (tj ' rozp|anowania dróg, u|ic, p|aców, |inii zabudowy, kompozycji Wnętrz urbanistycznych i
kompozycji zieleni),

b) na|eży konserwować zachowane elementy układu przestrzennego,
c) usta|a się utrzymanie charakteru tradycyjnej zabudowy,
d) na|ezy poddać restauracji i modernizacji technicznej, z dostosowaniem obecnej |ub projektowanej

funkcji, obiekty o wartościach zabytkowych,
na|eży nową zabudowę dostosować wysokością i kubaturą do historycznej zabudowy istniejącej,
na|eży utrzymać charakter tradycyjnej zabudowy,
naIeży podtrzymać funkcje historycznie utrwaIone oraz dostosować funkcje współczesne do
wartości zabytkowych,

h) nalezy e|iminować funkcje uciąż|iwe i degradujące,
i) na|eży rozszerzać |ub uzupełniać jvŻ istniejące formy zainwestowania terenu w przypadku

inwestycji nowych,
j) na|eży zachować ogrodzenia wokół obiektów |ub zespołów,
k) na|eży zachować zie|eń towaŻyszącą,
|) na|ezy zapewnić nadzór archeo|ogiczny przy wsze|kich pracach ziemnych'
m) wszystkie prace naruszające historyczny układ przestrzenny oraz poszczegó|ne e|ementy tego

układu wymagają uzyskania uzgodnienia WKz W Katowicach.
11. Strefa,,E'. ochrony ekspozycji obejmuje granice ekspozycji z punktów widokowych z drogi |oka|nej Racibórz

_ Pietrowice Wie|kie oraz z drogi gminnej Pietraszyn - Pietrowice Wielkie W stronę kościoła i panoramy wsi
Cyprzanów zgodnie z rysunkiem p|anu.
1) W granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy,,E" ochrony ekspozycji:

a) usta|a się utrzymanie i zachowanie wartościowych e|ementów krajobrazowo - ekspozycyjnych,
b) usta|a się zakaz |oka|izacji nowych zwańych grup zie|eni wysokiej, w tym za|esień,
c) ustala się zakaz |oka|izacji naziemnych obiektów kubaturowych i punktowych, W tym

infrastrukturaInych mogących zakłócić popraWną ekspozycję układów zabytkowych,

e)
f)
s)

se
Zasady obsługi w zakresie komunikacji

1. Rea|izacja układu komunikacyjnego powinna obejmować komp|eksowe wykonanie
a wykonanie trwałych nawierzchni dróg na|eży poprzedzić zakończeniem prac

uzbrojenia technicznego,
związanych z rea|izacją

infrastruktury techn icznej.
2. W |iniach rozgraniczających dróg i u|ic, o których mowa

po uzgodnieniu z ich zarządcami:
w usta|eniach szczegółowych p|anu dopuszcza się

1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreś|onych w przepisach odrębnych,
w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne, uzgodnione z zarządcami dróg,

2) korektę istniejących przebiegów W tym korekty łuków dróg w ce|u poprawy warunków widoczności
i bezpieczeństwa ruchu,

3) |okaIizację pasów zie|eni izo|acyjnej,
4) |okalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
5) |okaIizację dodatkowych e|ementów przekroju poprzecznego drogi, które wymagają odpowiedniego

poszerzenia |inii rozgraniczających dróg, jeże|i nie ko|iduje to z podstawowymi e|ementami drogi,
6) włączenie dróg gminnych, z utwardzoną nawierzchniq, łączących poszczegó|ne Wsie do systemu sz|aków

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

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

drogi o dużym natęzeniu ruchu,
9) rea|izację układu tras rowerowych etapami.
Do czasu rea|izacji projektowanych odcinków u|ic lub poszerzenia do doce|owych parametrów istniejących
dróg I u|ic usta|a się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania
trwałych obiektów budow|anych, uniemoż|iwiających docelowq reaIizację ustaleń p|anu.
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 użytkowej,
5) obiekty hand|owe i gastronomiczne - 1 miejsce postojowe na każde 25 m2 powierzchni użytkowej,

3 .
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6) hote|e, pensjonaty, agroturystyka - 1 miejsce postojowe na każde 3 łoŻka,
7) obiekty spoftowe, domy ku|tury, świet|ice, kina, k|uby, biblioteki, kościoły i domy wyznaniowe - 1

miejsce postojowe na każdych 10 uzytkowników jednocześnie,
8) przychodnie zdrowia, gabinety |ekarskie - 2 miejsca postojowe na każde 25 m2 powierzchni uzytkowej,
9) szkoĘ, przedszkola, Źłobki - 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,
10) zakłady produkcyjne - 1 miejsce postojowe na kazdych 5 zatrudnionych.
11) ponadto wszystkie obiekty użyteczności publicznej . 1 miejsce postojowe d|a osoby niepełnosprawnej.

s10
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

ogó|ne zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy infrastruktury technicznej na obszarzeobjętym p|anem:
1) Dopuszcza się naziemną |ub podziemną |okaIizację e|ementów infrastruktury technicznój.
2) Wszystkie Iiniowe e|ementy infrastruktury technicznej, z wyjątkiem przyłączy, na.ieży |okaIizować

w |iniach rozgraniczających dróg i u|ic, w uzgodnieniu z ich właścicie|ami |ub zarządcami.
3) W sytuacjach uzasadnionych wzg|ędami technicznymi bądź bezpieczeńśtwa dopuszcza się

przeprowadzenie sieci poza układem u|ic pod warunkiem zachowania usta|eń przepisów szczegó|nycń
i po uzgodnieniu z właścicie|ami Iub zarządcam| terenów.

4) Inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć
te|ekomunikacyjną' odprowadzan|a ścieków oraz |oka|izacji urządzeń tethnicznycń ńa terenie ouJętym
p|anem wymagają uzgodnienia z administratorami sieci.

5) Nie dopuszcza się prowadzenie napowietrznych |inii ciepłowniczych z Wyjątkiem zapisów ust. 6 pkt 3.
Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę.
1) Usta|a się zaopatrzenie d|a ce|ów bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych i grzewczych z istniejącej

i projektowanej sieci wodociągowej.
2) Usta|a się |oka|izację 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) ReaIizację zabudowy na p|anowanych terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej
i aktywności gospodarczych poprzedzić na|eży odpowiednim zaopatrzeniem ierenóń w ńodę.

Zasady obsługi w zakresie kana|izacji 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 połączony z oczyszcza|nią ściekóW.

Relacje sieci tego systemu na|eży prowadzić w |iniach rozgraniczających dróg, zgodnie ż obowiązującymi
przepisami odrębnymi, pod warunkiem uzgodnienia prowadzenia sieci z odpowiednimi zarządciml óiog.
Dopuszcza się prowadzenie kana|izacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi u|ic w uzgodnieniu z
właścicie|ami nieruchomości. Wymagane jest forma|ne usta|enie z5sao oośt.ęńności 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, iokaIizowanie przyiońowych bio|ogicznych

oczyszcza|ni ścieków lub szcze|nych bezodpływowych zbiorników '
5) Dopuszcza się W przypadkach indywidua|nych , na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej

gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, |okaIizację przyobmowycń
bio|ogicznych oczyszcza|ni ścieków |ub 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 kana|izacji

sanitarnej, zgodnie z warunkami określonymi przez administratora sieci oraz obowiązek oczyszczania
ścieków oraz wód opadowych z terenów zanieczyszczonych przed ich wprowadzeniem d-o środowiska.

9) Rea|izację zabudowy na p|anowanych terenach zabudowy usługowej, produkcyjnej i aktywności
gospodarczych poprzedzić na|eży odpowiednim zaopatrzeniem terenów w sieć kanaIizać;i śanitarnej.

Zasady obsługi w zakresie odprowadzania wód opadowych.
1) odprowadzanie wód opadowych zgodnie z koncepcją systemu odprowadzenia wód opadowych W gminie

Pietrowice Wielkie.
2) Usta|a się nakaz odprowadzenia wód opadowych poprzez sieci kanaIizacji deszczowej, do istniejących

rowów me|ioracyjnych, za zgodąich 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 tórenów komunikacji
drogowej narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi i chemicznymi, zgodnie z przepisami
szczegó|nymi i warunkami okreś|onymi przez administratora sieci.

4) Usta|a się obowiązek odprowadzania wód opadowych z budynków bezpośrednio do kana|izacji
deszczowej.

5) W sytuacji braku sieci kana|izacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowycn poprzez
rozprowadzenie po własnym terenie w sposób uniemoż|iwiający za|ewanie działek sąsiednicn'

Zasady obsługi 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'
Usta|a się obowiązek wyznaczenia miejsc segregacji odpadów stałych na terenach pub|icznych.
Usta|a się obowiązek segregacji odpadów u źródła powstania, który dotyczy wszystkich zakładów,
przedsiębiorstw, obiektów hand|owych, gastronomicznych, oświatowych, służby zdrowia, targowisk,
cmentarzy i innych, w których powstająodpady komuna|ne'
Usta|a się obowiązek uty|izacji stałych odpadów bytowo-gospodarczych według przyjętego na terenie
gminy systemu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
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5) Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

6. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w ciepło.
1) Dopuszcza s|ę zapewnienie dostaw energii ciep|nej z kotłowni |okaInych opa|anych gazem ziemnym,

o|ejem opałowym |ekkim |ub innym paIiwem proeko|ogicznym. zakazuje się Wznoszenia niskosprawnych
lokaInych źródeł energii ciep|nej opa|anych paIiwem stałym.

2) W przypadku zorganizowanego systemu ogrzewania usta|a się rozprowadzenie ciepła poprzez sieci
ciepłownicze'

3) Dopuszcza się prowadzenie napowietrznych Iinii ciepłowniczych na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolami AG, U/AG.

4) Za|eca się stosowanie urządzeń 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 re|acji obrowiec - Racibórz poprzez istniejącą stację

redukcyjno-pomiarową w Pietrowicach Wie|kich |ub z odgałęzienia od gazociągu obwodnica Południowa
Raciborza w kierunku SRP owsiszcze poprzez istniejącą stację redukcyjno-pomiarowąw Bolesławiu'

2) Usta|a się strefy techniczne ograniczonej zabudowy dla gazociągów wysokiego ciśnienia re|acji:
. obrowiec - Racibórz DN 250 PN 4.0 MPa, zgodnie zpkt7.3
- odgałęzienie od gazociągu do SRP Pietrowice Wie|kie DN 100 PN 4.0 MPa, zgodnie zpkt7'3
- obrowiec - Racibórz DN 250 PN 4'o MPa - nieczynny gazociąg

3) Przy projektowaniu obiektów budowlanych w pob|iżu sieci gazowniczej na|eŹy zachować następujące
uwarunkowania:
a) przed wydaniem pozwolenia na budowę usta|a się obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągów

lokalizacji obiektów wzdłuŻ i w obrębie strefy ochronnej.
b) d|a istniejących gazociągów 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 wzdłuz i w obrębie strefy ochronnej,
- dopuszcza się |oka|izację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na
. warunkach okreś|onych przez zarządcę gazociągów,
-  zakaz sadzeniadrzew i  krzewówWpasie6 m ( po3 mod os igazoc iągu ) ,zagospodarowanie

zie|enią niską'
- zakaz prowadzenia działaIności mogącej zagrozić trwałości gazociągów podczas eksp|oatacji,
- dopuszcza się moż|iwość reaIizacji sieci gazowej jako towarzyszącej inwestycjom na terenach
- działekwłasnościowych inwestorów,
- na|ezy zapewnić dostęp do armatury i sieci gazowej.

c) ko|izje istniejących gazociągów z drogami na|eży rozwiązać na koszt inwestora, po uzgodnieniu z
admi n istratorem gazociągów

- projekt przełożenia gazociągu na|eży wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
d) na terenie p|anu znajduje się obiekt katodowej ochrony przeciwkorozyjnej gazociągu wysokiego

ciśnienia, którego zagospodarowanie i eksploatacja pod|ega przepisom odrębnym;
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 opłaca|ności
zadania.

6) Dopuszcza się prowadzenie odcinków sieci poza Iiniami rozgraniczającymI ulic, w uzgodnieniu
z właścicie|ami nieruchomości. Wymagane jest formaIne usta|enie zasad dostępności w sytuacjach
awaryjnych lub w celu modernizacji sieci.

8. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia W energię e|ektryczną i jej przesyłu.
1) Usta|a się |oka|izację stacji transformatorowych na terenach oznaczonych symbo|em E.
2) Usta|a się moż|iwość |ikwidacji Iub 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

zabudową oraz W Ęonach istniejącej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci'
5) Usta|a się budowę, modernizację stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzie|czej średniego

i niskiego napięcia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po uzgodnieniu z zarządcą sieci'
6) Usta|a się wzdłuŻ przebiegu Iinii e|ektroenergetycznej strefy techniczne ograniczonego użytkowania:

- wzdłuŻ |inii napowietrznej 110 kV - po 15 m od osi |inii,
- wzdłuŻ linii napowietrznej 15 k - po B m od osi |inii
- wzdłuŻ linii napowietrznej o,4 kV - po 3 m od osi |inii
- dla stacji transformatorowych - 5x5 m

7) ReaIizację zabudowy na p|anowanych terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej
i aktywności gospodarczych poprzedzić naIeży odpowiednim zaopatrzeniem terenów W energię
elektryczną'

9. zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w sieć te|ekomunikacyjną'
1) Dopuszcza się rozbudowę sieci te|ekomunikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami

sieci oraz technicznymi warunkami przyłączenia operatorów.
2) Usta|a się zakaz |okaIizacji masztów telekomunikacyjnych w od|egłości mniejszej

od istniejącej |ub projektowanej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt |udzi.

o lokal izacj i

niż. 300 m

3) Dopuszcza się |oka|izację masztów te|ekomunikacyjnych poza obszarami chronionymi, o których mowa
w $8 zgodnie z przepisami odrębnymi'

10' Zasady obsługi w zakresie me|ioracji.
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1) Na terenie objętym opracowaniem planu usta|a się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej
sieci drenarskiej.

2) Wzdłuz cieków wodnych usta|a się obowiązek zachowania strefy, o minimaInej od|egłości 3 m od granicy
cieku, wo|nej od zainwestowania, ogrodzeń i zie|eni wysokiej w ce|u zapewnienia moż|iwości
wykonywania prac konserwacyjnych.

3) Na obszarach o których mowa W pkt. 2 dopuszcza się |oka|izację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych
i melioracyjnych.

5 1 1
Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

W zakresie dostępności działek na terenie objętym p|anem usta|a się:
1) obowiązek wykonywania podziałów na działki budow|ane w sposób zapewniający dostępność do

istn iejącej drogi publicznej,
2) W przypadku gdy niemoż|iwe jest spełnienie pkt 1 usta|a się obowiązek wyznaczenia ogó|nodostępnych

dróg wewnętrznych o szerokości minimum 5 m, łączących nowe działki z drogami pub|icznymi.
3) Usta|a się w zakresie parametrów wie|kościowych działek budow|anych na terenie objętym p|anem ;

1) minimalne wie|kości powierzchni nowo wydzie|anych działek budow|anych:
- w zabudowie oznaczonej symbolem MW - 900 m2
- w zabudowie oznaczonej symbo|em MN - wo|nostojącej - 800 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) minima|ne szerokości frontu działki budow|anej (mierzonej w |inii 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 - zagrodowej - 20 m

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

s12
wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami MU o przeznaczeniu podstawowym - tereny
za budowy mieszka n iowo-usługowej.
1) 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.
2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) usługi pub|iczne, komercyjne,
b) garażze i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
c) zie|eń urządzona,
d) obiekty małej architektury, w tym urządzenia rekreacyjne i place zabaw,
e) urządzenia towarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 1,0
b) dopuszcza się mozIiwość rozbudowy, W tym zWiększenia powierzchni zabudowy istniejqcych

budynków,
c) dopuszcza się |oka|izację obiektów mieszkaniowo-usługowych, mieszka|nych |ub usługowych oraz

zabudowę garażową i gospodarczą'
d) usta|a się maksymalną wysokość nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej Iub

usługowej '' 12 m,
e) usta|a się, d|a nowej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej Iub usługowej kąt

nachy|enia połaci dachowych od 30o do 5oo,
f) usta|a się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej

zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo.usługowej Iub usługowej utrzymanie dotychczasowej
i|ości kondygnacji i dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej formy dachu, w tym kąta nachy|enia
i i|ości połaci dachowych,

9) dopuszcza się rozbudowę istniejącej zabudowy garażowej i gospodarczej,
h) usta|a się maksyma|ną i|ość kondygnacji zabudowy garażowej i gospodarczej :1,
i) dopuszcza się w zabudowie garaŹowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospadowe,
j) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 3oo/o'

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em MNl' MN2' MN3' MN4 o przeznaczeniu
podstawowym - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Na rysunku p|anu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której na|eży uwzg|ędnić zasady

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

a) usługi,
b) garaze i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
c) zie|eń urządzoną'
d) obiekty małej architektury,
e) urządzenia towarzyszące'

3) fasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,4,
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,

1 .

2 .
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c) ustala się maksyma|ną Wysokość nowej zabudowy a także W przypadku rozbudowy' nadbudowy
i innych robotach budowlanych w istniejącej zabudowie mieszkaniowej :12 m,

d) ustaia 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) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksyma|ną ilość kondygnacji L, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację W poddaszu,

9) wysokość zjouoówy 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 ' ' 4oo/o.

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbolami MNs do MN11 o przeznaczeniu podstawowym
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) usługi,
b) garaŻe i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane Iub wbudowane,
c) zie|eń urządzoną,
d) obiekty małej architektury,
e) urządzenia towarzyszące,

2) Zasady oraz standardy ksztaftowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,4,
b) dopuszcza się moŹ|iwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy

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

i innych robotach budow|anych W istniejącej zabudowie mieszkaniowej : 12 m,
d) usta|a się d|a nowej zabudowy mieszkaniowej dachy o symetrycznym układzie połaci

istniejących

nadbudowy

i spadkach
300- 500,

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

f) usta|a się d|a zabudowy garaiowej igospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji L, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

s) wysokość zabudowy garażowa i gospodarczej nie może przewyŻszać wysokości budynku
mieszkalnego,

h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie |ub wie|ospadowe,
i) usta|a się minimaIną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej ' ' 4oo/o.

4, wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami MNU1, MNu2 oprzeznaczeniu podstawowym
- tereny zabudowy mieszkaniowo.usługowej w zabudowie jednorodzinnej.

1) Na iysunku p|anu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w której na|eży uwzg|ędnić zasady
ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków zawarte w $ 8.

2) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) garaże i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane Iub wbudowane,
b) zie|eń urządzoną'
c) obiekty małej architektury,
d) urządzenia towarzyszące'

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,6,
b) wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 12 m,
c) ustala się dIa nowej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach od 30o do 50o,
d) usta|a się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych w budynku

mieszkaInym, utrzymanie doĘchczasowej formy dachu, kąta nachy|enia i rodzaju pokrycia połaci
dachowych,

e) dopuszcza się lokaIizację budynków gospodarczych oraz garaŻy wyłącznie wo|nostojących na
zap|eczu działki,

a) ustala się dla zabudowy garażowej i gospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji L, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

b) wysokość zaouoówy garażowa i gospodarczej nie moŹe przewyŻszać wysokości budynku
mieszkalnego,

D usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni biologicznie czynnej : 3oo/o,

5. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em MNU3 do MNUl1 o przeznaczeniu
podstawowym - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej W zabudowie jednorodzinnej'

1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) usługi publiczne, komercyjne,
b) garaŻe i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane lub wbudowane,
c) zie|eń urządzoną,
d) obiekty małej architektury'
e) urządzenia towarzyszące.

f) fasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,5,
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy budynków istniejących,
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c) usta|a się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych w budynkach
istniejących, utrzymanie doĘchczasowej formy dachu, kąta nachy|enia i rodzaju pokrycia połaci
dachowych, oraz stosowanie okien połaciowych i |ukarn,

d) ustala się dla zabudowy garazowej i gospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji I, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

e) wysokość zabudowy garażowa i gospodarczej nie może przewyższać wysokości budynku
mieszkalnego,

f) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 3oo/o,

6. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em MNU12 do MNU16 o przeznaczeniu
podstawowym - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

1) Dla terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się;
a) garaże i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane'
b) obiekty i urządzenia produkcyjne,
c) garaze i budynki gospodarcze wolnostojące, dobudowane Iub wbudowane,
d) zie|eń urządzoną,
e) obiekty małej architektury, w tym urządzenia rekreacyjne i p|ace zabaw,
f) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : o,7,
b) dopuszcza się |oka|izację obiektów mieszka|no-usługowych, mieszka|nych, |ub usługowych, oraz

zabudowę garażową i gospodarczą, a takze obiekty i urządzenia produkcyjno-ńagazynowe,
produkcyjne, magazynowe,

c) usta|a się d|a zabudowy garażowej igospodarczej maksymalną i|ość kondygnacji I, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

d) wysokość zabudowy garażowa i gospodarczej nie może przewyiszać wysokości budynku
mieszkalnego,

e) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 10 m,
f) usta|a się dla nowej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej, usługowej kąt

nachy|enia połaci dachowych od 30o do 50o,
s) usta|a się d|a nowych obiektów produkcyjno-magazynowych, produkcyjnych, magazynowych kąt

nachy|enia połaci dachowych do 40o,
h) usta|a s|ę minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej _ 3oo/o,

7. wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami kolejno od RM/MNUI do RM/MNU3
o przeznaczeniu podstawowym - tereny zabudowy zagrodowo- mieszkaniowej- usługowej'
1) Na rysunku p|anu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w t<ióreJ n5tezy uwzg|ędnić zasady

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

a) usługi,
b) garażle, budynki inwentarskie i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
c) zie|eń urządzoną'
d) obiekty małej architektury,
e) urządzenia towarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kszta,ltowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek zagrodowych:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 1,5,
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

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

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

300- 50",
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|óści
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,

s) dopuszcza się W zabudowie garazowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie Iub
wielospadowe,

h) usta|a się minimaIną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 2Oo/o,
4) 7asady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu d|a działek mieszkaniowych:

a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,7,
b) dopuszcza się moz|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 budowlanych 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 istniejacej

zabudowie mieszkaniowej utrzymanie dotychczasowej formy dachu, W tym kąta nacnylenia i ilóści
połaci dachowych,

f) usta|a się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji !, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

s) wysokość zabudowy garazowa i gospodarczej nie moze przewyźLszać wysokości budynku
mieszkalnego,

h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospadowe,
l " i !*j5t*? ' lyp|el lzagł*p*ciłrś!'n*łigpfŹ*strZ*it j ' .ł i .łĆsf1i f1" 'p ietfł! . . i ;cewj*i{ i*dj*$oł*ctt i{e|y***r:óv;ws!.&i1 i tł i i ]



i ) u s ta l a s i ęm in ima|nąw ie |kośćpow ie r z chn ib i o l og i c zn i ec zynne j :20o/o '

8 ' 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 l a m i k o | e j n o o d R M / M N U 4 d o R M / M N U 7
o przeznaczen l u podśtawowym - tereny .u ou Jo*v zag rodowo-mieszka n iowej - usłu gowe1.

1j 
' 

ó6t;;"ń a* puein.a.zenia podstawowego dopuszcza się:

a) usługi ,  l . . . l - |  ^^.^^lo..-a rrrn|nnśtńiace'  c lobudowane |ub wbudowane,
b)garaŻe|budynki inwentarsk ie ibudynkigospodarczewo|nostojące,dobudowane
c) zie|eń urządzoną'
d) obiekty małej architektury,

2) ;],"Jr;tgTlEtrł'ii'-'.ffiow-ania-zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek zagrodowych:

a) ustata się"mlk;;i";ily "1.'k"ini,k 
intensywności zabudowy : 1,0

b) dopuszcza się możliwośe |.o,nujiily-,''; 
-iń 

zwięksjenia' powierzchni zabudowy istniejących

c) ::.xu-'1l,.aksymalną wysokość nowej zabudowy a takŹe w przypadku^rozbudowy, nadbudowy

i innych ńoóL.ń budowlanych * iśini"ił.": zabudówie mieszkaniowej : 10 m,

d) usta|a się d|a nowej zabudowy ,ni".iiiiiio*ej dachy o syńet'y.'nym układzie połaci i spadkach

30o- 50", 
:budowy, nadbudowy i innych robotach.budorłilanych w istniejąceJ

e) 
9:sffiiię'":,ie'l-!l?$1!ii,l"'.,;;ru óótvińćiu,o*.": roińv ou.ńu, w tym kąta nachylenia i i|ości

f) 3:BijH.:il'!l[,uoo*, garażowej i gospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji L, przy czym

g) :"ln:r: 
..5*o,lfu 

[5:!3I,?J"?:#''"it:'iliventarskiej i gospodarczej dachy płaskie Iub

wielosPadowe'
h) ustara sii"miiimatną wie|kość powierzchni biologicznie czynnej : 30o/o.

3) Zasadyoraz siandardy kształtowa'i""i"oioó*vl ,ug-o,pooai;ł;;"i; terenu dla działek mieszkaniowych:

a) usta|a 'i;;;k;y,.;ińy ws.kaźnik intensywności zabudowy : 0,6,

b) oopuszcz..a się moŹ|iwośe .o,o.uj|ily-,,'; 1yń zwięrsJenia, powierzchni zabudowy istniejących

.) ::g]:-łl maksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy

i i nnycn r l bo tachbudow lanvc r 'w i s tn i e j ł ce j zabudów iem ieszkan iowe j l 10m,
d) ustala się dla nowej zabudo*v'|.ni".ifuiliowe: oacnv o svńótiycznym układzie połaci i spadkach

") 
:ffi:Ł się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy.i innych robotach.budo-w|anych W istniejąc€j

zabudowie mieszkaniow": utrzvńJn'".óótvii,.'u.o*.": formy dachu, w tym kąta nachy|enia i ilosci

*:i:iil,3['!l[,uoo*, garażowej i so:Ę99:|czej maksyma|ną ilość kondygnacji I, przy czym

i,ffir".J."'j:##,r,- !:isJS;:.'T tł,"J"T"','Ł' "." może przewyŻszać wysokości budynku

') :l;.;1#53i?* ,uouoow.ie garażowej i gospodarczej dachy płaskie.lub wie|ospadowe,

i) ustala .'ę 'ifi''"ńu"*nir.ośe pó*i"'źchńi biologicznie czynnej l 3oo/o.

9 . 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 l e j n o o d R M / M N I d o R M / M N 4
o przeznaczen i u pod-'tu*owym - teren za budowy za grodowo- m ieszka n iowei'

1) Na rysunku p|anu oznaczono granice ,ińiv otn|.onv t.onse.*a[orsr<ie: w r<torei na|eŹy uwzględnić zasady

ochrony ozieoziciwa t<u|turowógo i zabytków zawarte.w $ 8'

2) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza s|ę:

a) usługi' )..-|.|  ̂ ^^^^Ao..-a rłln|nnśt.ria.e' rlobudowane |ub wbudowane,
b)garaze,budynki inwentarsk ie ibudynkigospodarczeWo|nostojące,dobudowane
c) zie|eń urządzoną'
d) obiekty małej architektury'

3) :)'.ił.łi::li:"Tłńr'-''ffiowania-zabudowy i zagospodarowania terenu d|a działek zagrodowych:

a) ustata się.#l6,'';T;;;.it<aini,r intensywności zabudowv : 1,0,

b) dopuszcza się moż|iwośe rozouj|wy-,, * tv' zwięrsJenii'-iowierzchni zabudowy istniejących

c) ::gffł,'"aksymalną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy

i innych ńoóiu.ń budowlanych ;.'.ni"jącej zabudowie mieszkaniowej : 10 m,

d) ustala się dla nowej zabudowy .,".iiuiiio*ej dachy o syńet.ycznym układzie połaci i spadkach

e) 33';ŁŁ się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy .ijnnych 
robotach budowlanvch W istniejącej

zabudowie mieszkaniow": utrzv|.iJii"'jótv.ń&i'o*."j f;;.i;;;;ńu, * tv* kąta nachy|enia i ilości

::EijitTil'll6uoo*, garażowej i oo;q9!_arczej maksyma|ną i|ość kondygnacji !, przy czym

fl,ę:'ć"..? ?5o1I.ł"'*,* !:l:)8ł:.'i ij.x1i'l"1"'.Ł' nie może przewyŻszać wysokości budynku

h) [}]ii,1!ll"'3i.. W zabudowie garaŹowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie lub

wielosPadowe'
i) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnei : 2oo/o'

4) Zasady oraz standarJy riztałtowaniu ,aouol*v].'uóipóou1.owanii terenu d|a działek mieszkaniowych;

a) usta|a się '"*;;ln;I;y ń,śr.jzni,r. intensvwności zabudowy : 0,7,

b) dopuszcza stę możliwoś. ,o'ouoo*i','";,".:,;.;ń"r..J""ii' ó"wierzchni zabudowy istniejących

i:iJ:rs i l-

budynków,
: ,

ł"1le]: '{0wyF|ar,1Źaiłr[ j**ar.: . 'v*,r iapu*$tuęl .e**f*i . .  
i***.on.oi l , i t ik;*.1:aoo-łu*to*i f*xłfrctrJ lv$le ił i . ;* i|r* i j .a ił. l .J3łie

f)

e)

0

s)
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c) usta|a się maksyma|ną Wysokość nowej zabudowy a także W przypadku rozbudowy, nadbudowy
i innych robotach budowlanych 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 nachy|enia i i|óści
połaci dachowych,

f) ustala się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji !, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

9) wysokość zabudowy garażowa i gospodarczej nie moŹe przewyŻszać wysokości budynku
mieszkalnego,

h) dopuszcza się w zabudowie garażowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospaoowe,
i) usta|a się minimaIną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 2oo/o'

10. wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbolami ko|ejno od RM/MNS do RM/MN9
o przeznaczen i u podstawowym - teren za budowy za grodowo-m ieszka n iowej.

a) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) usługi,
b) garaŻe, budynki inwentarskie i budynki gospodarcze wo|nostojące, dobudowane Iub wbudowane,
c) zie|eń urządzoną,
d) obiekty małej architektury,
e) urządzenia towarzyszące.

b) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu d|a działek zagrodowych:
a) ustala się maksyma|ny 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 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

30"- 500,
e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych w istniejącej

zabudowie mieszkaniowej utŻymanie dotychczasowej formy dachu, W tym kąta nachy|enia i i|óści
połaci dachowych,

f) usta|a się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej maksyma|ną i|ość kondygnacji L, przy czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,

s) dopuszcza się W zabudowie garażowej, inwentarskiej i gospodarczej dachy płaskie Iub
wielospadowe,

h) usta|a się minimaIną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 30o/o.
c) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek mieszkaniowych:

a) ustala się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : o,7,
b) dopuszcza się moz|iwość rozbudowy, W tym zw|ększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
c) ustala się w obrębie działki budow|anej |oka|izację jednego obiektu mieszkaInego, garaze i budynki

gospooarcze,
d) usta|a 5ię maksyma|ną wysokość nowej zabudowy a także w przypadku rozbudowy, nadbudowy

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

300- 500,
f) 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|óści
połaci dachowych,
usta|a się d|a zabudowy garażowej i gospodarczej maksymalną ilość kondygnacji !, przY czym
dopuszcza się drugą w kondygnację w poddaszu,
wysokość zabudowy garażowa | gospodarczej nie może przewyŻszać wysokości budynku
mieszkalnego,

i) dopuszcza się W zabudowie garazowej i gospodarczej dachy płaskie Iub wie|ospadowe,
j) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 30o/o.

11. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em U/RU o przeznaczeniu podstawowym - teren
usług i obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych - młyn

1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) |oka|e mieszka|ne d|a właścicie|i Iub zarządców terenu,
b) usługi z zakazem |oka|izowania stacji pa|iw, baz transportowych i spedycyjnych, oraz przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu zgodnie-z
przepisami szczegó|nymi,

c) ogrodnictwo i sadownictwo z dopuszczeniem.zabudowy szklarniowej,
d) przeznaczenie.uzupełniające usta|one w |it. a) ib) nie może przekraczaćłącznie więcej niz 50 o/o

całego terenu,
e) usługi związane z agroturystykq z wyłączeniem usług zakwaterowania,
f) obiekty małej architektury,
9) zie|eń urządzona,
h) urządzenia towarzyszące'

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,6,
b) dopuszcza się |okaIizację nowej zabudowy,
c) wysokość nowej zabudowy nie moze przekroczyć8 m,

s)
h )
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d) usta|a się d|a nowej zabudowy dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci, o spadkach od
30o do 50o,

e) w przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej ustala się utrzymanie dotychczasowej
i|ośc| kondygnacji naziemnych, wysokości budynku oraz dotychczasowego kąta nachy|enia połaci
dachowych i formy dachu,

f) usta|a się minima|ną wielkość pow|erzchni bio|ogicznie czynnej : 20 o/o,

\ 12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami Ul' U2 o przeznaczeniu podstawowym -
tereny zabudowy usługowej'

1) Na rysunku p|anu oznaczono granice strefy ochrony konserwatorskiej w któĘ na|eży uwzg|ędnić zasady
ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków zawarte w $ 8.

2) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) zie|eń urządzona,
b) obiekty małej architektury,
c) urządzenia towarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksymaIny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,8,
b) wysokość nowej zabudowy usługowej nie może przekroczyć 10 m,
c) usta|a się d|a nowej zabudowy dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 30o do 50o,
d) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 30 o/o,
e) W przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej dopuszcza się utrzymanie

dotychczasowego kąta nachy|en ia połaci dachowych,

13' Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami U3 o przeznaczeniu podstawowym - tereny
zabudowy usługowej.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) |oka|e mieszkaIne wbudowane d|a właścicie|i |ub zarządców terenu,
b) zie|eń urządzona,
c) obiekty małej architektury,
d) urządzenia towarzyszące.

2,) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksymalny wskaŹnik intensywności zabudowy : 0,8,

:] l$?ł:.f ltffi:i::;lJ"il''1x'."#iJ5'n:.'&:JffH17i.::J}ołaci i spadkach do 4oo,
d) usta|a się minima|ną wielkość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 30 o/o,
e) W przypadku modernizacji i rozbudowy zabudowy istniejącej dopuszcza się utrzymanie

dotychczasowego kąta nachy|enia połaci dachowych,
f) usta|a się zagospodarowanie terenu z|e|enią izolacyjną"

14' wYznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em UI/U o przeznaczeniu podstawowym - teren
usług innych.

1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) obiekty małej architektury,
b) urządzenia towarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaŹnik intensywności zabudowy : 1,5
b) usta|a się d|a modernizacji i rozbudowy utrzymanie i|ości kondygnacji, wysokości budynków oraz

kąta nachy|enia i rodzaju pokrycia połaci dachowych,
c) usta|a się i lość miejsc parkingowych zgodnie z usta|eniami zawartymi w $ 9
d) nawierzchnię utwardzoną' na któĘ może dojść do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi |ub

ropopochodnymi na|eży skana|izować, a zanieczyszczone Wody deszczowe odprowadzić zgodnie
z zasadami okreś|onymi w 5 10.

15. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em UolU o przeznaczeniu podstawowym - teren
usług edukacyjnych i usług.

1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) zieleń urządzoną'
b) obiekty małej architektury, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne i p|ace zabaw, urządzenia

towarzyszące.
2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) usta|a się maksymaIny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,4,
b) dopuszcza się możliwość 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 budowlanych '. t2 m,
d) usta|a się d|a nowej zabudowy dachy o spadkach do 40o,
e) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budowlanych w istniejącej

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

0 usta|a się minimaIną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 3oo/o,
16. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em US o przeznaczeniu podstawowym - teren

usług sportu i rekreacji.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) inne usługi komercyjne i pub|iczne pełniące służebną |ub uzupełniającą ro|ę d|a przeznaczenia
podstawowego,

b) urządzenia towarzyszące, obiekty administracyjne i sanitarne, infrastruktura techniczna, tereny
komunikacji i parkingów,
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c) zieleń urządzonq,
d) obiekty małej architektury,
e) urządzenia towarzyszące'

2) fasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaŹnik intensywności zabudowy : 0,3,
b) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

budynków,
c) dopuszcza się, w przypadku rozbudowy, nadbudowy i innych robotach budow|anych W istniejącej

zabudowie zmianę formy dachu, w tym kąta nachy|enia i i|ości połaci dachowych,
d) dopuszcza się |oka|izację budynków gospodarczych oraz garazy wyłącznie wo|nostojących o

maksyma|nej wysokości 5 m,
e) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 60 o/o,
0 Teren US wyznacza się jako teren służący organizacji imprez masowych.

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em UKS o przeznaczeniu podstawowym - teren
usług sakraInych.

1) Na rysunku p|anu 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|ne są funkcje uzupełniające:
a) obiekty katechetyczne i |oka|e mieszka|ne d|a właścicie|i lub zarządcóW terenu,
b) zieleń urządzoną
c) obiekty małej architektury,
d) urządzenia towarzyszące.

3) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nie dopuszcza się moz|iwości rozbudowy zabudowy istniejącej,
b) dopuszcza się pełne formy grodzenia terenu.

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbolem U/AG o przeznaczeniu podstawowym -
teren usług komercyjnych i aktywności gospodarczych w tym produkcji w gospodarstwach ro|nych'

1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicznego),

zap|ecze parkingowe i garażowe,
b) usługi pub|iczne, za Wyjątkiem szpitali, ośrodków pomocy społecznej, budynków i obiektów

związanych ze stałym |ub wielogodzinnym pobytem dzieci |ub młodziezy.
c) |oka|e mieszka|ne wbudowane dla właścicie|i |ub zarządców terenu,
d) zie|eń urządzoną'
e) obiekty małej architektury,
D urządzeniatowarzyszące.

2) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 1,5,
b) dopuszcza się |okaIizację nowych obiektów budow|anych,
c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć 12 m,
d) dopuszcza się moż|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

budow|anych w zabudowie istniejącej, dachy o spadkach do 40o,
f) usta|a się minimaIną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej ' ' 20 o/o,

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em AG o p|zeznaczeniu podstawowym - teren
aktywności gospodarczych. teren aktywności gospodarczych w tym produkcji w gospodarstwach ro|nych'

1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) |oka|e mieszkalne wbudowane d|a właścicie|i Iub zarzqdców terenu,
b) zie|eń urządzoną,
c) obiekty małej architektury,
d) urządzenia towarzyszące.

2) zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 1,5
b) dopuszcza się |okaIizację nowych obiektów budowlanych,
c) wysokość nowej zabudowy nie może przekroczyć L2 m,
d) dopuszcza się możliwość rozbudowy, w tym zwiększenia powierzchni zabudowy istniejących

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

budow|anych w zabudowie istniejącej, dachy o spadkach do 40",
f) usta|a się minima|ną wie|kość powierzchni bio|ogicznie czynnej : 3oo/o,
s) dopuszcza się sytuowanie w obrębie działki elementów rek|amowych, zgodnie z przepisami

szczegó|nymi
h) usta|a się obowiązek zagospodarowania terenu zie|enią izo|acyjną i ozdobną.

20' Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em ZCL, zcz o przeznaczeniu podstawowym -
teren zieleni cmentarnej.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) obiekty budow|ane związane z utrzymaniem i prowadzeniem funkcji podstawowej,
b) obiekty małej architektury,
c) prowadzenie naziemnej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej.

2) zabrania s ię |oka| izowania:

1 8 .
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a) obiektów i urządzeń słuzących spa|aniu zwłok,
b) obiektów budow|anych z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 1,
c) upraw rolnych i ogrodowych.
d) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
e) dopuszcza się moż|iwość rozbudowy, W tym zwiększenia powierzchni zabudowy

budynków,
0 dopuszcza się uzupełnienia zie|eni w sposób nie naruszający istniejące wartości

przyrodniczego,
g) usta|a się obowiązek ogrodzenia terenu o maksymaInej wysokości 2 m,

istniejących

środowiska

o prany

ściezek

2L, Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbolami ko|ejno od zll do zL3 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny |asów.

1) Gospodarkę |eśną na|ezy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz W oparciu
urządzania |asów.

2) Dopuszcza się moż|iwość wprowadzenia funkcji rekreacyjno - Sportowych, ścieżek zdrowia,
dydaktycznych, ścieżek rowerowych, sz|aków jazdy konnej, tras d|a narciarstwa biegowego'

3) Usta|a się zakaz nowych obiektów budow|anych.

22' wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ko|ejno od WSl do WS5 o przeznaczeniu
podstawowym _ tereny wód śród|ądowych - cieków wodnych.

1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokaIizację obiektów i urządzeń
hydrotechnicznych i me|ioracyjnych oraz obiektów infrastruktury technicznej'

2) Zabrania się |oka|izacji obiektów budow|anych z wyjątkiem wymienionych w pkt 1,
3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się przebudowę, modernizację istniejących oraz rea|izację nowych obiektów i urządzeń
hydrotechnicznych pod Warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisam| odrębnymi,

b) w ce|u zapewnienia moz|iwości prac konserwacyjnych odpowiednim służbom me|ioracyjnym, ustala
się obowiązek zachowania strefy wolnej od zainwestowania, grodzenia oraz Zie|eni wysokiej
o minima|nej od|egłości od cieku wodnego - 3 fft, z wyjątkiem obiektów i urządzeń wymienionych
w pkt .  1.

23, Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ko|ejno od Rl do R32 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny rolnicze.

1) Dla terenów przeznaczenia podstawowego oznaczonych symbo|em Rl' R4' R8 wprowadza się zakaz
budowy si|osów na kiszonkę oraz płyt gnojnych.

2) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie

z obowiązującymi przepisami szczegó|nymi,
b) prowadzenie i utwardzanie dróg transportu ro|nego,
c) |oka|izację obiektów budow|anych słuzących produkcji i obsługi ro|nictwa,
d) |okaIizacje obiektów małej architektury,
e) wprowadzenie zwartych grup zie|eni wysokiej w formie zadrzewień śródpo|nych oraz nasadzeń przy

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

3) zabrania s ię:
a) |oka|izacji obiektów budow|anych innych niz Wymienionych w pkt. 2.
b) |okaIizacji zbiorników wodnych,

4) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość nowej zabudowy służącej produkcji i obsługi ro|nictwa nie może przekroczyć2o m,
b) ustala się d|a nowej zabudowy służącej produkcji i obsługi ro|nictwa dachy płaskie |ub

wielospadowe o spadkach do 40o.

24, Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|em KSU o przeznaczeniu podstawowym - tereny
obsługi urządzeń komunikacji samochodowej: stacje paIiw, parkingi, garaŻe.

1) Uzytkowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) Dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów rek|amowych,

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegó|nymi,
Usta|a się obowiązek zagospodarowania terenu zie|enią ozdobną i izo|acyjną,
Usta|a się obowiązek podczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenów obsługi komunikacji
oraz sprzed garaŻy'

5) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym

poddasze uzytkowe, |ecz nie Więcej niż 7 m |icząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu
dachu,
dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę maksymalnie do70 o/o
usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 1

powierzchni działek,

usta|a się jako obowiązujące stosowanie dachów o nachy|eniu połaci
symetrycznym, dopuszcza się dachy wie|ospadowe,

do 45o, w układzie

25. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbo|em KS o przeznaczeniu podstawowym - teren
obsługi komunikacji samochodowej: parking
1) uzytkowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz e|ementów rek|amowych,

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegó|nymi,
3) usta|a się obowiązek zagospodarowania terenu zie|enią ozdobną i izo|acyjną'
4) usta|a się obowiązekpodczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenów obsługi komunikacji'

3)
4)

b)
L )

d )
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5) Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę maksyma|nie do 70 o/o powierzchni działek,
b) usta|a się maksyma|ny wskaźnik intensywności zabudowy : 1

26. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami KD(G)l' KD(G)2 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny drogi głównej - droga wojewódzka.
1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego usta|a się:

a) minima|na szerokość w |iniach rozgraniczających 25 m
b) minimaIną nieprzekraczaIną |inię zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni d|a obiektów nie

przeznaczonych na stały pobyt |udzi na obszarach zabudowanych i poza obszarami zabudowanymi -
12 m, d|a obiektów przeznaczonych na stały pobyt |udzi na obszarach zabudowanych - 20 m, poza
obszarami zabudowanymi nie mniejsza niz 30 m,

c) lokalizacja urządzeń |iniowych poza obszarem zabudowanymwzdłuŻ pasów drogowych wymaga
od|egłości co najmniej 15 m od krawędzi jezdni

2) Dla terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza się inne Iinie zabudowy zgodnie z

Wytycznymi właściwego konserwatora zabytków.
b) dopuszcza się strefę |oka|izacji środków ochrony czynnej przed szkod|iwym wpływem ruchu

samochodowego na terenach zabudowanych przeznaczonych na stały pobyt |udzi o szerokości 10 m
między |inią zabudowy, a Iinią rozgraniczającą dogi,

c) usta|a się obowiązek zapewniające niezbędnej
obwodnicy i terenów sąsiednich, W tym:
- drogi dojazdowe,
- odprowadzenie wód deszczowych

obsługi infrastrukturaInej i komunikacyjnej

d) ogranicza się i|ość |iczbę wjazdów na drogę do niezbędnych, zakazuje się bezpośrednich
indywiduaInych włączeń komunikacyjnych z przy|egającej zabudowy mieszkaniowej, za wyjątkiem
włączeń już istniejących

3) Do czasu reaIizacji projektowanych odcinków uIic Iub poszerzenia do doce|owych parametrów
istniejących u|ic, dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości
wprowadzania trwałych obiektów budow|anych, uniemoz|iwiających doce|ową reaIizację ustaleń p|anu

27, Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbo|ami KD(Z)I do KD(Z)4 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny drogizbiorczej - droga powiatowa.

1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) minima|ną szerokość w |iniach rozgraniczających 20 m, w uzasadnionych przypadkach na terenach

zabudowanych 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 terenach

zabudowanych, w tym szpa|erów zie|eni wysokiej,
- obiektów małej architektury,
- sieci infrastrukturytechnicznej.

2) Zabrania s ię:
a) wprowadzania nowych bezpośrednich wjazdów na drogi zbiorcze, obsługę pojedynczych nowych

działek zorganizować od dróg k|as niższych, warunki włączenia tylko za zgodą właściwego zarz4dcy
drogi,

28.

b) |oka|izacji w |iniach rozgraniczających drogi miejsc postojowych.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ko|ejno KD(D)1 do KD(D)8 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny drogi dojazdowej - drogi gminne.

1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) minima|ną szerokość w |iniach rozgraniczających 12 m, w uzasadnionych przypadkach na terenach

zabudowanych zgodnie z rysunkiem planu,
b) |okaIizację:

. na terenach zabudowanych chodników o minima|nej szerokości 1,5 m,
- obiektów małej architektury,
- sieci infrastrukturytechnicznej,
- miejsc postojowych.

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ko|ejno KDPI do KDP3 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny dróg pieszo-jezdnych.

1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) urządzenia towarzyszące słuzące wyłącznie uzbrojeniu technicznemu terenu,
b) e|ementy środków ochrony przed szkodIiwym wpływem ruchu na terenach zabudowanych

przeznaczonych na stały pobyt |udzi,
c) miejsca postojowe,
d) obiekty małej architektury.

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

ruchu uspokojonego,
b) usta|a się minimalną szerokość w |iniach rozgraniczających - 6 m
c) usta|a się minimalną szerokość jezdni . 5 m,
d) ustaIa się, w przypadku wydzieIenia ruchu pieszego, Iokalizację jednostronnych chodników

o minima|nej szerokości 1,5 m

29.
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e) nawierzchnię utwardzoną, na której może dojść do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi lub
ropopochodnymi, należy skana|izować a zanieczyszczone Wody deszczowe odprowadzić zgodnie
z zasadami okreś|onymi w $ 10.

30. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami ko|ejno KRl do KR18 o przeznaczeniu
podstawowym - tereny dróg transportu rolnego.

1) D|a terenów przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:
a) urządzenia towarzyszace słuŹące wyłącznie uzbrojeniu technicznemu terenu,

2) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:
b) usta|a się minima|ną szerokość w |iniach rozgraniczających - 5 m

31. wyznacza się tereny oznaczone na rysunku p|anu symbo|ami El' E2| E3 o przeznaczeniu podstawowym -
teren urządzeń elektroenergetycznych

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

2) Zabrania się |oka|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 szczegó|nymi,
b) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia działek, o maksyma|nej wysokości 2 m,
c) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych.

32, Wyznacza się teren oznaczony na rysunku p|anu symbo|em G o przeznaczeniu podstawowym - teren
urządzeń zaopatryWania W gaz - stacja redukcyjno-pomiarowa I0.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się prowadzenie dróg niezbędnych do obsługi

urządzeń zaopatrywania w gaz.
2) Zabrania się loka|izacji obiektów budow|anych nie związanych z obsługą urządzeń zaopatrywania w gaz.
3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

a) usta|a się w obrębie użytkowanie zgodne z przepisami szczegó|nymi,
b) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia działek, o maksyma|nej wysokości 2 m,
c) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych.

u rządzeń e|ektroenergetycznych'
2) Zabrania się |oka|izacji obiektów budowlanych nie związanych z obsługą urządzeń

elektroenergetycznych.
3) Zasady oraz standardy kształtowania i zagospodarowania terenu:

a) usta|a się w obrębie użytkowanie zgodne z przepisami szczegó|nymi,
b) dopuszcza się wyłącznie ażurowe formy grodzenia działek, o maksyma|nej wysokości 2 m,
c) nie dopuszcza się ogrodzeń betonowych.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

s13
Usta|a się następujące stawki procentowe W stosunku do wzrostu wańości nieruchomości objętych niniejszym
p|anem, służące na|iczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicie|i nieruchomości, w przypadku ich
zbycia w ciągu 5 |at od dnia, w którym ustalenia niniejszego p|anu stały się obowiązujące'

33. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbo|em GI o przeznaczeniu
katodowej och rony przeciwkorozyj nej gazociąg u wysokiego ci śn ien ia.
1) D|a terenu przeznaczenia podstawowego dopuszcza się prowadzenie dróg

1) tereny nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej MN, MNU, MU,
2) tereny nowo projektowanej zabudowy zagrodowej RM/MNU, RM/MN
3) tereny nowo projektowanych usług RU, U/AG
4) tereny nowo projektowanych aktywności gospodarczych AG
5) pozostałe tereny zainwestowane nie będące zadaniami ce|u pub|icznego
6) terenów objętych zadaniami ce|u pub|icznego
7) terenów komunalnych

s14
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Pietrowic Wie|kich.

podstawowym - obiekt

niezbędnych do obsługi

20 o/o,

20 o/o,

20 o/o,

20 o/o,

20 o/o,

O o/o,

O o/o.

9 l s
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ś|ąskiego'

Przewodnicz y Pietrowice Wielkie
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Załączniknr 1

do Uchwały Nr v|| l87l2oo7
FIADY GMINY vl '  PIETROWICACH VI,TELKICH

z dnia 1O sierpnia 2OO7

w sprawie miejscowego p|anu zagospodarowania paestrzennego gminy Pietrowice Wie|kie d|a sołectwa
Cypzanów w granicach opracowania.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenla uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pletrowice Wielkie dla

sołectwa Gyprzanów w granicach opracowania.

Rozstzygnięcia dokonano na podstawie art' 20 ust' 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o p|anowaniu
i zagospodarowaniu pzestŻennym (Dz. U. z2oo3 roku nr 80 poz. 717 ze zm.)

Do projektu miejscowego p|anu zagospodarowania pzestzennego gminy Pietrowice Wie|kie d|a sołectwa
Cypzanów w granicach opracowania nie złożono w terminie ustawowym zadnych uwag.

PRZTWO
Rady GminY P

Henryk



Załącznik nr 2

do Uchwały Nr vrr|87I2oo7

RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z  dn ia  10 SIERPNIA 2OO7

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla
sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania.

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

oraz zasadach ich finansowania

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o  p lanowan iu  i zagospodarowan iu  przes t rzennym (Dz .  \ J . z2OO3 roku nr80 poz .717 zezm.) .

1. Realizacja inwestycji.

W zwiqzku z uchwaIeniem miejscowego pIanu zagospodarowania przestrzennego gminy
Pietrowice Wie|kie d|a sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania konieczna jest reaIizacja
ponizszych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej :

1) Sieć wodociagowa wrazze studzienkami - 1 5O0 m2,
2) Kanalizacja sanitarna i deszczowa - 1 500 m2,

2. Zasady fi nansowania.

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

Wynikajqce z prognozY wie|ko ci  dochodów gminy spowodowane uchwa|eniem miejscowego p|anu
zagospodarowania przestrzennego pozwa|ajq na rea|izację zadań własnych gminy w zakresie
i nfrastruktu ry technicznej.

Na|ezy podkre |ić, ż.e usta|enia p|anu miejscowego nie stanowią decyzji inwestycyjnych a jedynie
dyspozycje przestrzenne, umozIiwiające wprowadzenie inwestycji na okre Ionych zasadach'
Rea|izacja usta|eń zawartych w projekcie p|anu uzalezniona jest od moz|iwo ci finansowych Gminy
ze wzg|ędu na ich f inansowanie z budzetu Gminy.

CY
o' ie lkię


