
 
UCHWAŁA NR XVII/125/03 
Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 30 grudnia 2003 roku  
 
 

w sprawie uchwalenia zmiany w planie miejscowym zag ospodarowania 
przestrzennego Gminy Police w cz ęści dotycz ącej obr ębów Dębostrów, 
Niekło ńczyca, Uniemy śl, Drogoradz, Karpin, tzw. „D ębostrów”. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 
717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139; zmiana: Dz. U. z 1999 r.  
Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 
poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229,  
Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) w 
związku art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) Rada Miejska w Policach uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1.  1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/267/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 

2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w obrębach: Drogoradz, 
Karpin, Dębostrów, Uniemyśl, Niekłończyca, tzw. „Dębostrów”, która została 
zmieniona uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 
stycznia 2002r. uchwala się zmiany w planie miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego gminy Police zatwierdzonego uchwałą Nr III/19/88 Rady 
Narodowej Miasta i Gminy Police z dnia 27 października 1988r. (Dz. 
Urzędowym Woj. Szczecińskiego z 1989r. Nr 1 poz. 5), podtrzymanego 
uchwałą Nr IX/77/90 Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 grudnia 1990r. 
(Dz. Urzędowym Woj. Szczecińskiego z 1991r. Nr 1 poz. 4), zmienionego 
uchwałą Nr V/41/94 Rady Gminy i Miasta Police z dnia 25 października 1994r. 
(Dz. Urzędowy Woj. Szczecińskiego z 1994r. Nr 14 poz.114). 

2. Granice obszaru zmian w planie zaznaczono na rysunkach w skali 1:5000 
stanowiących załączniki nr A, B, C, D, E będące integralną częścią niniejszej 
uchwały. 

3. Przedmiotem zmiany w planie jest zmiana funkcji części terenów 
przeznaczonych pod uprawy polowe, łąki, pastwiska i tereny lasów na tereny 
zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, usługowej, usługowo-
produkcyjnej, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi 
komunikacji i funkcji towarzyszących oraz na dolesienia. 

4. Niniejsze zmiany w planie miejscowym obejmują obszar o powierzchni 4013 
ha, położony w następujących obrębach geodezyjnych Dębostrów, 
Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz, Karpin. 
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§ 2. 1. Zmiany w planie określone są przez: 
1) ustalenia warunków i zasad regulacji zagospodarowania przestrzennego oraz 

kształtowania ładu przestrzennego całego obszaru objętego zmianami planu 
przedstawione w formie ustaleń ogólnych zawartych w §5 niniejszej uchwały. 

2) Ustalenia przeznaczenia terenu, warunki kształtowania zabudowy i 
przestrzennego zagospodarowania dla wyodrębnionych liniami 
rozgraniczającymi terenów, przedstawione w formie ustaleń szczegółowych 
zawartych w §6, §7, §8, §9, §10, §11 niniejszej uchwały. 

3) Rysunki zmian w planie wykonane na mapach sytuacyjno-wysokościowych w 
skali: 

a) 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, podzielone na 11 
arkuszy oznaczonych kolejnymi liczbami od 1 do 11, 

b) 1: 2000 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, arkusz oznaczony 
numerem 12, 

c) 1:5000 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, podzielony na 5 
arkuszy oznaczonych kolejnymi literami alfabetu: A, B, C, D, E. 

 
2. Ustalenia zmian w planie oraz rysunki stanowią integralną całość w zakresie 

regulowanym niniejszą uchwałą. 
 
§ 3. Na obszarze zmian w planie ustala się: 

1) przeznaczenie terenów, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub innych zasadach 

zagospodarowania, 
3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego i określenie warunków ich realizacji, 
4) lokalne warunki i zasady kształtowania kompozycji i form zabudowy, 
5) warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, 
6) zasady i warunki podziału na działki budowlane, 
7) zasady i warunki kształtowania układu komunikacyjnego, 
8) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, 
9) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu. 

 
 

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmian w planie: 
1) Ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie zmian planu, a ustalenia 

szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów elementarnych i mają 
jednolity układ formalny. Ustalenia zawarto w siedmiu grupach i oznaczono 
numerami od 1 do 7: 

1. ustalenia funkcjonalne. 
2. ustalenia kompozycji i form zabudowy. 
3. ustalenia zasad parcelacji.  
4. ustalenia ekologiczne. 
5. ustalenia dotyczące dóbr kultury. 
6. ustalenia komunikacyjne. 
7. ustalenia inżynieryjne.  

 
2) Teren objęty zmianami w planie podzielony został na 5 obszarów, 

obejmujących  tereny poszczególnych obrębów geodezyjnych, oznaczono je 
literami: K (Karpin), Dr (Drogoradz), U (Uniemyśl), N (Niekłończyca), D 
(Dębostrów). Tak wyodrębnione tereny podzielono z kolei na mniejsze, tzw. 
„Tereny elementarne”. 
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3) Każdy „Teren elementarny” oznaczono na rysunkach zmian oraz w tekście 
niniejszej uchwały identyfikatorem literowo-cyfrowo-literowym, tzw. „Symbolem 
terenu”. Litera lub litery oznaczają obręb geodezyjny, liczba oznacza numer 
kolejnego „Terenu elementarnego” lub drogi, następujący po nim symbol 
literowy oznacza główną funkcję terenu lub klasę drogi. 

4) Dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformułowano szczegółowe 
ustalenia zawarte w tzw. „Karcie terenu”. 

5) Nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku. 

6) Dla terenów lub ich fragmentów opracowanych szczegółowo w skali 1 : 1000 i 
1 : 2000 w „Karcie terenu” przy symbolu terenu umieszczona jest informacja o 
numerze załącznika i skali opracowania. 

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu stanowiących załączniki z 
numerami 1,2,3 do niniejszej uchwały są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica opracowania, 
2) symbole przeznaczenia, 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania, 
4) granica strefy A ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
5) granica strefy B ochrony konserwatorskiej, 
6) granica strefy K ochrony krajobrazu kulturowego, 
7) granica strefy W III ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych, 
8) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
9) obowiązujące linie zabudowy, 
10)  granica pomiędzy obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy, 
11)  główne ścieżki rowerowe. 

 
4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu stanowiących załączniki z 

numerem 1, 2, 3 wskazują istniejący stan prawny wynikający z innych przepisów: 
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego 

Zachodniopomorskiego, 
2) obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej, 
3) stanowiska archeologiczne, 
4) granica pasa technicznego, 
5) granica pasa ochronnego, 
6) granica Portu Morskiego w Policach, 
7) granica terenu bezpośredniej ochrony ujęcia wód, 
8) obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, 
9) granica strefy ochronnej Zakładów Chemicznych ”Police” S.A. 

 
5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) dost ępie do drogi publicznej – należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp 
do tej drogi publicznej albo dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez 
ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej, 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy  – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną 
na rysunku planu, poza którą zakazuje się wyprowadzać głównych powierzchni 
elewacji budynków, 

3) obiektach obsługi technicznej  – należy przez to rozumieć obiekty infrastruktury 
technicznej, obsługi transportu publicznego, utrzymania dróg i zieleni gminnej, 
urządzenia wodne i inne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
oraz celom publicznym urządzenia techniczne, 
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4) obowi ązującej linii zabudowy  – należy przez to rozumieć linie wzdłuż której 
nakazuje się sytuować główne powierzchnie elewacji budynek 

5) urządzeniu pomocniczym  – należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne 
dróg, miejsca parkingowe, a także oznakowanie służące organizacji ruchu 
drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony 
cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie a także ogólnodostępne stacje 
telefoniczne, 

6) usługach  – należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w 
całości lub części służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb 
ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr 
materialnych, 

7) usługach nieuci ążliwych – należy przez to rozumieć usługi, które nie powodują 
żadnej uciążliwości w emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko może lub jest wymagany. W szczególności usługami nieuciążliwymi 
nie są stacje paliw, zakłady pogrzebowe, piekarnie, stacje obsługi samochodów, 
zakłady rzemieślnicze i drobnej wytwórczości zatrudniające powyżej 5 
pracowników, lakiernie i warsztaty samochodowe, 

8) wska źniku intensywno ści zabudowy, w skrócie w.i.z.  – należy przez to 
rozumieć maksymalną lub minimalną wartość stosunku powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i 
lokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki,  

9)  zieleni gminnej  – rozumie się przez to zespoły roślinności spełniające cele 
wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, 
zieleń na placach, ulicach, zieleń izolacyjną z wyłączeniem terenów ogrodów 
działkowych. 

 
 

Dział I 
Ustalenia ogólne 

 
§ 5. 1. Ustalenia dotyczące zasad parcelacji, kształtowania przestrzeni i zabudowy oraz 

warunków realizacji obiektów budowlanych. 
1) Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych 

zasadach zagospodarowania określone na rysunkach planu. 
2) Wyznacza się następujące tereny przeznaczone na cel publiczny: 

a)  tereny dróg publicznych klasy drogi: głównej, zbiorczej, lokalnej, 
dojazdowej (z wyjątkiem określonych jako wewnętrzne). 

b)  ciągi piesze, 
c)  ścieżki rowerowe, 
d)  cmentarze komunalne, 
e)  zieleń gminna wraz z urządzeniami wypoczynku i rekreacji, 
f)  obiekty obsługi technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców w tym: ujęcia wód, przepompownie ścieków, oczyszczalnia 
ścieków, 

g)  obiekty administracji publicznej, 
h)  obiekty usług publicznych służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, w 

tym w szczególności obiekty usług oświaty i sportu, świetlice sołeckie, 
i) obiekty służące ponadlokalnym celom publicznym, 
j) obiekty służące potrzebom obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa 

państwa. 
3) Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunkach 

planu stanowiących załączniki z numerami 1, 2 do niniejszej uchwały. 
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Wszelka zabudowa na terenach funkcjonalnych, na których wyznaczono 
nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami. 
Położenie nieprzekraczalnej linii zabudowy ustala się jako odległość 
mierzoną w skali załącznika rysunkowego od osi linii do linii rozgraniczającej.  

4) Wyznacza się obowiązujące linie zabudowy określone na rysunkach planu 
stanowiących załącznik z numerem 1 do niniejszej uchwały. Wszelka 
zabudowa na terenach funkcjonalnych,  na których wyznaczono 
obowiązujące linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami. 
Położenie obowiązujących linii zabudowy ustala się jako odległość mierzoną 
w skali załącznika rysunkowego od osi linii do linii rozgraniczającej. 

5) Wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i 
urządzenia, a w szczególności: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, 
bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej, obiekty i urządzenia 
ochrony przeciwpowodziowej, urządzenia wodne i melioracji, uzupełniające 
drogi publiczne klasy drogi lokalnej, drogi publiczne klasy drogi dojazdowej, 
drogi wewnętrzne, sięgacze dojazdowe, place publiczne, zieleń miejską, 
ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe można realizować na 
każdym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu, 
przepisami szczególnymi i zasadami współżycia społecznego. 

6) Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub 
sadowniczej bez zabudowy. 

7) Ustala się, aby wszystkie obiekty widoczne od strony przyległego akwenu 
posiadały przesłony uniemożliwiające bezpośrednie padanie promieni 
świetlnych na wodę. 

 
2. Ustalenia dla obszarów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania 

środowiska kulturowego. 
1) Plan wskazuje kościół w Niekłończycy położony na działce nr 100 obręb 

Niekłończyca jako zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków 
Województwa Zachodniopomorskiego oznaczony na rysunkach planu 
stanowiących załącznik nr 3 arkusz B i załącznik nr 1 arkusz 7 do niniejszej 
uchwały. Bez zezwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku nie 
wolno zabytków przerabiać, odnawiać, rekonstruować, zabudowywać, 
odbudowywać, zdobić, uzupełniać, rozkopywać ani dokonywać żadnych innych 
zmian.  

2) Plan wskazuje następujące obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej 
oznaczone na rysunkach planu stanowiących załączniki nr 1,3 do niniejszej 
uchwały: 
a) w obrębie Drogoradz budynki mieszkalne z numerami porządkowymi 

nieruchomości: 1; 3; 4; 5; 17; 25; 26; 27; 30; 32; 34; 38; 40; 41; 50; 52; 53; 54; 
63; 66; 69; 71. 

b) w obrębie Uniemyśl budynki mieszkalne z numerami porządkowymi 
nieruchomości: 1;2; 3; 4; 6; 11; 12; 14; 24; 32; 33; 37; 38; 39; 40; 41; 46; 50; 
59; 60. 

c) w obrębie Niekłończyca budynki mieszkalne z numerami porządkowymi 
nieruchomości: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 11; 12; 13; 18; 19; 20; 22; 25; 29; 30; 31; 32; 
33; 37; 38; 45; 46; 51; 52; 53. 

d) w obrębie Dębostrów: budynki stacji PKP, budynki mieszkalne z numerami 
porządkowymi nieruchomości:  1;2; 19; 20; 32; 38; 46. 

e) bez uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nie wolno 
obiektów wpisanych do ewidencji konserwatorskiej przerabiać, odnawiać, 
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rekonstruować, zabudowywać, odbudowywać, zdobić, uzupełniać, 
rozkopywać ani dokonywać żadnych innych zmian.  

3) Plan wskazuje stanowiska archeologiczne będące w wykazie stanowisk 
archeologicznych Województwa Zachodniopomorskiego określone na rysunkach 
planu stanowiących załączniki rysunkowe z numerami 1,3 do niniejszej uchwały: 
a) w obrębie Drogoradz: 

− stanowisko 3 (AZP: 26-05/2) – punkt osadniczy z epoki kamienia; 
− stanowisko 6 (AZP: 26-05/5) – punkt osadniczy z epoki kamienia; 
− stanowisko 8 – osada z epoki kamienia (mezolit/neolit); 
− stanowisko 9 – osada z epoki kamienia (mezolit/neolit); 
− stanowisko 10 – osada z przełomu epoki kamienia z epoką brązu. 

b) w obrębie Uniemyśl: 
− stanowisko 1 (AZP: 26-05/7) – ślad osadniczy z epoki kamienia; 
− stanowisko 4– osada z epoki kamienia (mezolit/neolit). 

c) w obrębie Niekłończyca: 
− stanowisko 2 (AZP: 26-05/12) – ślad osadniczy z epoki kamienia; 
− stanowisko 3 (AZP: 26-05/13) – ślad osadniczy z epoki starożytności; 
− stanowisko 12 (AZP: 26-05/22) – ślad osadniczy z epoki kamienia; 
− stanowisko 12– osada z epoki kamienia (mezolit/neolit); 
− stanowisko 14 – obozowisko z mezolitu. 

d) w obrębie Dębostrów: 
− stanowisko 1 (AZP: 26-05/23) – ślad osadniczy ze średniowiecza; 
− stanowisko 2 (AZP: 26-05/24) – ślad osadniczy ze średniowiecza 

e) Bez zezwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
obrębie stanowisk archeologicznych nie wolno dokonywać żadnych prac 
ziemnych. 

4) Wyznacza się strefę A ścisłej ochrony konserwatorskiej określoną jej granicą na  
rysunkach planu stanowiących załącznik z numerem 3 arkusz B i załącznik nr 1 
arkusz nr 7.  
a) Wszelkie zagospodarowanie, zabudowa i użytkowanie w granicach strefy A 

musi zmierzać do: 
− zachowania historycznych elementów zabudowy, układu przestrzennego, 

linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych i kompozycji zieleni, 
− konserwacji zachowanych głównych elementów historycznej zabudowy, 

układu przestrzennego i zieleni komponowanej, 
− zachowania historycznej zabudowy w zakresie sytuacji, skali, formy, bryły, 

faktury, podziałów architektonicznych,  
− dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych, 

b) W obrębie strefy A ustala się obowiązek uzgadniania z właściwym 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac konserwacyjno-
remontowych historycznej zabudowy oraz innych prac związanych z 
zagospodarowaniem terenu.  

5) Wyznacza się strefę B ochrony konserwatorskiej określoną jej granicą na 
rysunkach planu stanowiących załączniki z numerami 3 arkusz B i C, załącznik nr 
1 arkusz 7do niniejszej uchwały.  

a) Wszelkie zagospodarowanie, zabudowa i użytkowanie w granicach strefy B 
musi: 
− uwzględniać istniejące związki kompozycji architektonicznej, 

urbanistycznej i zieleni komponowanej m.in. obsadzenia alejowe ulic, 
− być dostosowane do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 

sytuacji, skali, formy, bryły, faktury, podziałów architektonicznych, 
− zachowywać istniejące proporcje wysokościowe zabudowy. 
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b) W obrębie strefy B wszystkie inwestycje związane z obiektami, które znajdują 
się w ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu muszą być uzgodnione z 
właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

6) Wyznacza się strefę E ochrony ekspozycji określoną jej granicą na rysunkach 
planu stanowiących załączniki z numerami 3 arkusz B i załącznik nr 1 arkusz 7do 
niniejszej uchwały. 

a) Wszelkie zagospodarowanie i użytkowanie w granicach strefy E musi 
zmierzać do wyłączenia terenu spod wszelkiej zabudowy zakłócającej wgląd 
na sylwetę miejscowości lub jej fragmentu. 

b) W obrębie strefy E ustala się obowiązek uzgadniania z właściwym 
Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków wszystkich nowych inwestycji 
mogących mieć wpływ na zmianę warunków ekspozycji krajobrazu 
kulturowego.  

7) Wyznacza się strefę K ochrony krajobrazu kulturowego określoną jej granicą na 
rysunkach planu stanowiących załączniki z numerami 3 arkusze B i C oraz 
załącznik numer 1 arkusze 4 i 7 do niniejszej uchwały.  

a) Wszelkie zagospodarowanie, zabudowa i użytkowanie w granicach strefy K 
musi zmierzać do: 
− restauracji zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego 
− zachowania istniejących związków kompozycji architektonicznej i 

urbanistycznej, zieleni komponowanej. 
b) W obrębie strefy K ustala się obowiązek uzgadniania z właściwym 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszystkich prac w tym nasadzeń i 
wycinek zieleni.  

8) Wyznacza się strefę W III ograniczonej ochrony archeologiczno – 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, określoną granicą strefy W III na 
rysunkach planu stanowiących załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.  
a) W obrębie strefy W III obowiązują następujące warunki ochrony 

konserwatorskiej: 
− uzgadnianie i opiniowanie  wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i 

innych podejmowanych w obrębie granic ochrony stanowisk 
archeologicznych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

− w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie 
interwencyjnych badań archeologicznych na koszt Inwestora. Właściciele,  
użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby 
ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub 
innych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2 – 
tygodniowym, 

− rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się 
od uzyskania stosownego zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy i muszą być 
przeprowadzane w okresie od maja do października. 

 

3. Ustalenia dla obszarów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania 
przyrodnicze. 

1) Ustala się następujące zasady kształtowania i ochrony zieleni gminnej i terenów 
zieleni urządzonej i nieurządzonej:  
a) zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania: drzew i krzewów, zadrzewień i 

zakrzewień wzdłuż cieków wodnych, mchów i porostów oraz innych gatunków 
roślin, w tym zwłaszcza cennych zbiorowisk terenów podmokłych, 

b) zakaz niszczenia lub uszkadzania brzegu morskiego, 
c) zakaz  tworzenia sztucznych nasypów i wykopów, niszczenia skarp i krawędzi 

erozyjnych oraz zasypywania obniżeń terenu, 
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d) zakaz  likwidowania zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, 
e) zakaz wprowadzenia inwestycji, które mogą spowodować naruszenie walorów 

krajobrazowych, 
f) ochronę i właściwe kształtowanie terenów leśnych, zgodnie z zasadami 

zrównoważonej gospodarki leśnej. 
2) Ustala się włączenie strefy ochrony obszarów o cennych walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych do projektowanej Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych 
NATURA 2000. 

3) Następujące tereny spełniające kryteria określone w programie NATURA 2000 są 
proponowane do włączenia do projektowanej Europejskiej Sieci Obszarów 
Chronionych NATURA 2000: 
a) zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Bagna Struskie”, 
b) użytek ekologiczny „Karpino”, 
c) użytek ekologiczny „Storczykowe Łąki”, 
d) użytek ekologiczny „Turznicka Ostoja”, 
e) użytek ekologiczny „Czajcze Łąki”, 
f) użytek ekologiczny „Czajcze Uroczysko”. 

4) Ustala się ochronę szczególnie cennych siedlisk, ostoi ptasich oraz stanowisk 
grzybów, roślin i zwierząt gatunków chronionych podlegających ochronie na 
podstawie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych. 

 
4. Ustalenia dla obszarów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania 

ochrony środowiska i zdrowia ludzi. 
1) Zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko. 

2) Zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany za 
wyjątkiem obiektów celu publicznego za wyjątkiem obiektów związanych z 
produkcją rolną na terenach elementarnych wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych. 

3) Zakaz lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe 
uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, 
gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych. 

4) Przekraczające dopuszczalne wielkości oddziaływania na środowisko poprzez 
emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, 
wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych, winno zamykać się na terenie działki 
budowlanej lub zespołu działek na jakiej jest wytwarzane. 

5) Ustala się zakaz składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych. 
6) Ustala się strefy ochronne od: 

a) gazociągu średniego ciśnienia o szerokości 6 m, 
b) elektrowni wiatrowych w odległości 400 m, 
c) terenów komunikacji kolejowej w odległości 20m od linii rozgraniczającej tych 

terenów, 
d) terenów cmentarzy w odległości 50 m od linii rozgraniczających tych terenów. 

7)  W obrębie stref ochronnych ustala się następujące zakazy: 
a) zakazuje się lokalizowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną, 
b) zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i wymagających 

szczególnej ochrony, jak szpitale, internaty, żłobki, przedszkola i podobne. 
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8)  Wielkości stref ochronnych mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zastosowania 
odpowiednich zabezpieczeń i uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednich organów 
ochrony środowiska i zdrowia ludzi. 

9) Wskazuje się strefę ochronny bezpośredniej ujęć wód określoną na rysunkach 
planu stanowiących załączniki z numerami 3 arkusz B i załącznik 1 arkusz nr 11 
do niniejszej uchwały. Wszelkie zagospodarowanie i zabudowa w bezpośredniej 
strefie ochronnej ujęć wody musi być zgodne z przepisami szczególnymi. 

10)  W celu ochrony urządzeń wodnych i urządzeń przeciwpowodziowych, ustala się: 
a) nakaz wydzielenia wzdłuż kanałów i rowów melioracyjnych oraz innych 

urządzeń wodnych, a także wałów ochronnych nie ogrodzonych pasów 
technicznych o szerokości umożliwiającej ich eksploatację, 

b) wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia wodne i urządzenia 
przeciwpowodziowe muszą być uzgodnione z ich zarządcą. 

11)  Wskazuje się pas techniczny wyznaczony jego granicą na rysunkach planu 
stanowiących załączniki z numerami 3 arkusz A i załącznik numer 2 arkusz 12 do 
niniejszej uchwały. Wszelkie zagospodarowanie i zabudowa w granicach pasa 
technicznego musi być zgodne z właściwymi w tym zakresie przepisami, a 
wszelkie nowe inwestycje muszą być uzgadniane z właściwym Urzędem Morskim. 

12)  Wskazuje się pas ochronny wyznaczony jego granicą na rysunkach planu 
stanowiących załączniki z numerami 3 arkusz A i załącznik numer 2 arkusz 12. 
Wszelkie zagospodarowanie i zabudowa w granicach pasa technicznego musi być 
zgodne z właściwymi w tym zakresie przepisami, a wszelkie nowe inwestycje 
muszą być uzgadniane z właściwym Urzędem Morskim. 

13)  Wskazuje się granicę Portu Morskiego w Policach wyznaczoną na rysunku planu 
stanowiącym załącznik z numerami 3 arkusz A do niniejszej uchwały. Wszelkie 
zagospodarowanie i zabudowa w granicach pasa technicznego musi być zgodne z 
właściwymi w tym zakresie przepisami, a wszelkie nowe inwestycje muszą być 
uzgadniane z właściwym Urzędem Morskim. 

14)  Wskazuje się obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi  wyznaczony na 
rysunkach planu stanowiących załączniki z numerami 3 arkusz A i załącznik numer 
2 arkusz 12 do niniejszej uchwały. Wszelkie zagospodarowanie i zabudowa na 
obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi musi być zgodne z 
właściwymi w tym zakresie przepisami. 

15)  Wskazuje się strefę Zakładów Chemicznych ”Police”S.A. ustanowionej decyzją 
Urzędu Wojewódzkiego Nr UAIISz3/16/78 z dnia 29.06.1978r. w granicach której 
obowiązują następujące ustalenia najpóźniej do 31 grudnia 2005r: 
a) zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy mieszkaniowej, 
b) kształtowanie zieleni ochronnej poprzez zachowanie, przebudowę i 

wzmocnienie istniejącej zieleni,  
c) zakaz upraw polowych. 

 
5. Ustalenia dotyczące  zasad obsługi komunikacyjnej. 

1) Ustala się ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych obowiązujące dla 
całego obszaru objętego ustaleniami planu: 

a) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy 
realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej, 

b) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych poza terenem inwestycji (np. na 
parkingu ogólnodostępnym), w odległości nie większej niż 100 m od terenu 
inwestycji pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji z inwestycją 
główną. 

c) dla funkcji biurowych, usługowych, handlowych oraz wszelkiej działalności 
komercyjnej i administracyjnej oraz publicznej należy zapewnić minimalnie 3 
miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej, 
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d) ustala się, że dla zabudowy mieszkaniowej należy zapewnić minimalnie 2 
miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny. 

2) Ustala się sieć głównych ścieżek rowerowych, której schemat przedstawiają 
rysunki planu.  

3) Ustala się, że poza wyznaczonymi na rysunkach planu drogami publicznymi do 
działek budowlanych można wydzielić na terenach elementarnych drogi 
wewnętrzne lub sięgacze dojazdowe przy czym: 

a) szerokość drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających nie może być 
mniejsza niż 10m, 

b)  szerokość w liniach rozgraniczających sięgacza dojazdowego o długości do 
50m wynosi 6,0m, szerokość sięgacza o długości od 51m do 100m wynosi 
8,0m, szerokość sięgacza o długości powyżej 100m wynosi 10,0m, 

c) sięgacze dojazdowe o długości powyżej 100m muszą być zakończone placem 
manewrowym o powierzchni 400m2, 

d) sięgacze dojazdowe nie mogą być dłuższe jak 500m. 
 

6. Ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. 
1) Sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny przeznaczone 

na cele publiczne, w szczególności przez tereny dróg publicznych. 
2)  Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące gospodarki ściekowej: 

a) wszystkie budowle, budynki oraz działki budowlane muszą być podłączone do 
sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające 
odprowadzenie ścieków sanitarnych stopniu wystarczającym dla obsługi 
funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki, 

b) ścieki muszą być odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Policach, 
c) na działkach budowlanych gdzie wody gruntowe są w wysokich stanach 

poniżej 1.5 m w stosunku do powierzchni terenu, dopuszcza się dla 
mieszkalnictwa i usług z wyłączeniem usług wytwarzających ścieki do czasu 
realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników 
bezodpływowych wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków. 
Zbiorniki będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej 
ulegną likwidacji, 

d) wody opadowe z terenów dróg publicznych klasy drogi głównej i drogi 
zbiorczej winny być odprowadzane siecią kanalizacji deszczowej do 
oczyszczalni ścieków w Policach, 

e) odprowadzenie wód deszczowych z terenów pozostałych dróg publicznych 
oraz działek budowlanych może nastąpić do gruntu na terenie działki, 

f) ilość wód deszczowych odprowadzonych do gruntu nie może przekroczyć 
jego chłonności. Nadmiar wód deszczowych musi być odprowadzony do sieci 
kanalizacji deszczowej. 

g) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny być wyposażone w urządzenia 
podczyszczające na wylotach. 

3) Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w wodę: 
a) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do 

sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór 
wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania, 

b) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się pobór wody ze studni, 
c) przewiduje się awaryjne studnie głębinowe dla terenów przewidywanych 

inwestycji, zgodnie z zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 września 1995r. (Monitor Polski nr 59, poz. 663). 

4) Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energię 
elektryczną: 
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a) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do 
sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne 
umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla 
obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy  działki. 

b) ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych linii 
elektroenergetycznych, 

c) należy dążyć aby w obszarach zainwestowanych linie elektroenergetyczne 
były realizowane jako podziemne, 

d) dla terenów i obiektów, dla których zachodzi potrzeba wydzielenia terenu pod 
budowę stacji transformatorowych ustala się służebność terenu o wymiarach 
6 x 6 m z dojazdem od drogi publicznej w celu umożliwienia obsługi i 
modernizacji stacji. 

5) Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energie cieplną i 
gaz:  

a) wszystkie budynki muszą posiadać indywidualne źródła dostarczania ciepła  
w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z 
funkcją, 

b) ustala się budowę źródeł ciepła na bazie gazu ziemnego, oleju opałowego lub 
elektryczności, 

c) ustala się budowę sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia dla potrzeb 
określonych w planie. 

7) Telekomunikacja. 
a) zachowuje się istniejącą kablową sieć telekomunikacyjną,  
b) dla projektowanych inwestycji ustala się konieczność wykonania nowej sieci, 
c) nowe lub modernizowane linie telefoniczne powinny być realizowane jako 

podziemne. 
 8) Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące gospodarki odpadami: 

a) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące 
do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości 
ich segregacji, 

b) możliwa jest realizacja zbiorczych pojemników umożliwiających selektywną 
zbiórkę odpadów obsługujących  kilka działek budowlanych, 

c) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów ustala się poprzez wywóz na gminne 
składowisko odpadów w Sierakowie. 

 
7. Ogólne zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane. 

1) Wydzielenie działki budowlanej musi umożliwiać właściwe zagospodarowanie 
terenu. W szczególności dotyczy to: 

a) dostępu do drogi publicznej, 
b) dojść i dojazdów, 
c) miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie, 
d) właściwego gromadzenia odpadów, 
e) przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej. 

2) Ograniczenia wielkości wydzielanych działek oraz zakazy podziałów nie dotyczą 
wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej. Oznaczone na rysunkach 
linią przerywaną projektowane granice działek ilustrują zasady parcelacji – są 
granicami proponowanymi. 

3) Podział poszczególnych terenów funkcjonalnych na działki budowlane musi 
uwzględniać potrzebę wydzielenia niezbędnych terenów dla realizacji obiektów 
celu publicznego, dróg wewnętrznych, sięgaczy dojazdowych. 
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Dział II 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 6. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów el ementarnych w obr ębie 

Karpin. 
 
1. Tereny o symbolu K11 MUR, K24 MUR, K27 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: K11MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,12; (arkusz C) 
Symbol terenu: K24MUR powierzchnia terenu [ha]:  1,18; (arkusz C) 
Symbol terenu: K27MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,32; (arkusz C) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
nową zabudowę należy lokalizować 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD11 L-2, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% działki gruntu przeznaczonej pod 
zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów elementarnych z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KD11-L-2. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 

ustala się podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej projektowanej w 
liniach rozgraniczających drogi KD11 L-2, 
zasilanie z istniejącej wzdłuż linii rozgraniczających drogi KD11 L-2 linii elektroenergetycznej 
n.n. 

 
2. Teren o symbolu K12 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: K12MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,49; (arkusz C) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
nową zabudowę należy lokalizować: 
a) 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD11 L-2, 
b) 30 m od linii brzegowej rzeki Karpinki, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 60% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
 
2) 

teren położony w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko-parkowego z 
zabudowaniami folwarcznymi. Obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust.2 pkt.5. 
aleja kasztanowo-dębowa prowadząca do wjazdu na dziedziniec zespoły dworskiego objęta 
strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. Obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust.2 pkt.7. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KD11-L-2. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 

ustala się podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej projektowanej w 
liniach rozgraniczających drogi KD11 L-2, 
zasilanie z istniejącej wzdłuż linii rozgraniczających drogi KD11 L-2 linii elektroenergetycznej 
n.n. 
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3. Teren o symbolu K19 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu:  
K19 MUR 

 powierzchnia terenu [ha]:  0,45; (arkusz C) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KD11-L-2 poprzez 
istniejącą drogę niepubliczną. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 

ustala się podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej projektowanej w 
liniach rozgraniczających drogi KD11 L-2, 
zasilanie poprzez istniejące podłączenie do istniejącej wzdłuż linii rozgraniczających drogi 
KD11 L-2 linii elektroenergetycznej n.n. 

 
4. Teren o symbolu K30 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: K30MUR powierzchnia terenu [ha]:  3,35; (arkusz C) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.5, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
nową zabudowę należy lokalizować 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD11 L-2, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KD11-L-2. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 

ustala się podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej projektowanej w 
liniach rozgraniczających drogi KD11 L-2, 
zasilanie z istniejącej wzdłuż linii rozgraniczających drogi KD11 L-2 linii elektroenergetycznej 
n.n. 

 
5. Tereny o symbolu K16 RL, K17 RL – tereny do zalesienia   
Symbol terenu: K16RL  powierzchnia terenu [ha]:  1,06; (arkusz C) 
Symbol terenu: K17RL  powierzchnia terenu [ha]:  4,56; (arkusz C) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 tereny do zalesienia 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 
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6. Tereny o symbolu K10 RO, K21 RO, K22 RO, K26 RO, K28 RO – tereny produkcji rolnej 
Symbol terenu: K10RO powierzchnia terenu [ha]:  11,51; (arkusz C) 
Symbol terenu: K21RO powierzchnia terenu [ha]:  8,59; (arkusz C) 
Symbol terenu: K22RO powierzchnia terenu [ha]:  3,52; (arkusz C) 
Symbol terenu: K26RO powierzchnia terenu [ha]:  4,74; (arkusz C) 
Symbol terenu: K28RO powierzchnia terenu [ha]:  1,40; (arkusz C) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

tereny produkcji rolnej, 
dopuszcza się lokalizację budynków i urządzeń gospodarczych niezbędnych do prowadzenia 
produkcji rolnej. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej - 7 m. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 zasilanie budynków gospodarczych poprzez wykonanie podłączeń do istniejącej wzdłuż linii 
rozgraniczających drogi KD11 L-2 linii elektroenergetycznej n.n. 

 
7. Tereny o symbolu K03 RZ, K08 RZ, K13 RZ – łąki, pastwiska, nieużytki 
Symbol terenu: K03RZ powierzchnia terenu [ha]: 133,92; (arkusz C) 
Symbol terenu: K08RZ powierzchnia terenu [ha]: 3,33; (arkusz C) 
Symbol terenu: K13RZ powierzchnia terenu [ha]:  1,63; (arkusz C) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 łąki, pastwiska, nieużytki do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
8. Tereny o symbolu K02 W, K09 W, K14 W  – wody powierzchniowe 
Symbol terenu: KO2W powierzchnia terenu [ha]:  53,79; (arkusz C) 
Symbol terenu: KO9W powierzchnia terenu [ha]:  0,52; (arkusz C) 
Symbol terenu: K14W powierzchnia terenu [ha]:  2,55; (arkusz C) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 wody powierzchniowe 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 wszelkie korzystanie z wód powierzchniowych musi być zgodne z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 
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9. Tereny o symbolu K01ZL, K04 ZL, K05 ZL, K06 ZL, K07 ZL, K15 ZL, K18 ZL, K20 ZL, K23 ZL, K25 ZL, K29 ZL, K31 ZL, K32 ZL– 
lasy 
Symbol terenu: K01ZL  powierzchnia terenu [ha]:  14,7; (arkusz C) 
Symbol terenu: K04ZL  powierzchnia terenu [ha]:  2,41; (arkusz C) 
Symbol terenu: K05ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0,50; (arkusz C) 
Symbol terenu: K06ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0,57; (arkusz C) 
Symbol terenu: K07ZL  powierzchnia terenu [ha]:  3.29; (arkusz C) 
Symbol terenu: K15ZL  powierzchnia terenu [ha]:  108,60;(arkusz C) 
Symbol terenu: K18ZL  powierzchnia terenu [ha]:  108.61; (arkusz C) 
Symbol terenu: K20ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0,43; (arkusz C) 
Symbol terenu: K23ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0.23; (arkusz C) 
Symbol terenu: K25ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0,62; (arkusz C) 
Symbol terenu: K29ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0,53; (arkusz C) 
Symbol terenu: K31ZL  powierzchnia terenu [ha]:  1,75; (arkusz C) 
Symbol terenu: K32ZL  powierzchnia terenu [ha]:  94,78; (arkusz E) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejące lasy do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
§ 7. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych teren ów elementarnych w obr ębie 

Drogoradz. 
1. Teren o symbolu Dr 23 MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu: 
Dr23MNU 

powierzchnia terenu [ha]:  1,04;  
(arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b)  wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującą linią zabudowy wskazaną na załączniku 
rysunkowym nr 1 arkusz 1 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 40 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 na działce nr 272/2 znajduje się budynek mieszkalny wpisany do ewidencji konserwatorskiej 
wskazany w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.a. obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 
 

 obsługa komunikacyjna działek budowlanych z drogi oznaczonej  symbolem terenu 
elementarnego: KD04L-1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD04L-1 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD04L-1, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej wzdłuż drogi KD04L-1 linii elektroenergetycznej 
n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD04L-1 
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2. Tereny o symbolu Dr 25 MNU-1; Dr 27 MNU-1– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu: Dr25MNU-1 powierzchnia terenu [ha]:  0,89 

(arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
Symbol terenu: Dr27MNU-1 powierzchnia terenu [ha]:  0,25 

(arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy szeregowej i atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na 
załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 1 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej – 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 

ustala się minimalną powierzchnie działki budowlanej 1000 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 1 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
zostały proponowane podziały na działki budowlane 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 50 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna działek budowlanych z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD04L-1, 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD04L-1 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD04L-1, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej wzdłuż drogi KD04L-1 linii elektroenergetycznej 
n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD04L-1 

 
 
3. Teren o symbolu Dr 53 MNU-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
Dr53 MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,14 
(arkusz B) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy szeregowej i atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować w odległości 6 m od krawędzi jezdni drogi KD04 L-1, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej – 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 60 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 
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6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna działek budowlanych z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD04L-1, 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD04L-1 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD04L-1, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej wzdłuż drogi KD04L-1 linii elektroenergetycznej 
n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD04L-1 

 
4. Teren o symbolu Dr 14 MNU-2 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
Dr14 MNU-2 

powierzchnia terenu [ha]:  0,50 
(arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy szeregowej i atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na 
załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 1 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej – 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 

ustala się minimalną powierzchnie działki budowlanej 2000 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 1 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
zostały proponowane podziały na działki budowlane. 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 70 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 
 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna działek budowlanych z dróg oznaczonych symbolami terenów 
elementarnych: KD12 D, KD04 L-1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD12 D i KD04L-1 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg KD12 D i KD04L-1, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej wzdłuż dróg KD12 D i KD04L-1 linii 
elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD12 D i KD04L-
1, 

 
5. Tereny o symbolu Dr 12 MUR, Dr15 MUR, Dr 16 MUR, Dr 20 MUR, Dr 22 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: Dr12MUR powierzchnia terenu [ha]:  0.86 

(arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
Symbol terenu: Dr15MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,42 

(arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
Symbol terenu: Dr16MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,16 

(arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
Symbol terenu: Dr20MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,25 

(arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
Symbol terenu: Dr22MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,94 

(arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na 
załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 1 do niniejszej uchwały, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad  wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 
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parcelacji 
4. ustalenia 

ekologiczne 
 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 

przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 
5. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 
 
 
 
 
 

w liniach rozgraniczających terenów elementarnych: 
a) Dr15 MUR  na działce nr 200, 
b) Dr20 MUR na działce nr 198/2, 
c) Dr22 MUR na działkach nr 273/23, 273/12, 202/1 znajdują się budynki mieszkalne 

wpisane do ewidencji konserwatorskiej wskazane w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.a. obowiązują 
ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenów elementarnych z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD12 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD12 D wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD12 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej wzdłuż drogi KD12 D linii elektroenergetycznej 
n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD12 D 

 
6. Tereny o symbolu Dr 34 MUR, Dr39 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: Dr34MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,38 (arkusz B/ arkusz 1 skala 1:1000) 
Symbol terenu: Dr39MUR powierzchnia terenu [ha]:  4,62 (arkusz B/ arkusz 2 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusze 1i 2 do niniejszej uchwały, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 w liniach rozgraniczających terenu Dr39 MUR na działce 253 i 264/2 znajdują się budynki 
mieszkalne wpisane do ewidencji konserwatorskiej wskazane w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.a, 
obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 
 

 obsługa komunikacyjna terenów elementarnych z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD04 L-1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 L-1 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD04 L-1, 
w liniach rozgraniczających terenu  Dr34 MUR zasilanie w energię elektryczną z istniejącej 
wzdłuż drogi KD13 D linii elektroenergetycznej n.n. 
 w liniach rozgraniczających terenu  Dr39 MUR zasilanie w energię elektryczną z istniejącej 
linii elektroenergetycznej przecinającej teren ze wschodu na zachód. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD13 D i KD04L-
1, 

 
7. Teren o symbolu Dr 36 MUR– zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: Dr36 MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,59; (arkusz B/ arkusz 1 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.5, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie  budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 1 do niniejszej uchwały, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 minimalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod lokalizację nowej zabudowy 
zagrodowej – 1200m². 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
 
2) 

w na działce nr 212 znajduje się budynek mieszkalny wpisany do ewidencji konserwatorskiej 
wskazany w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.a.obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2. 
teren w całości położony w strefie WIII ochrony archeologiczno-konserwatorskiej., 
obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenów elementarnych z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD04 L-1. 
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7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 L-1 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD04 L-1, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej wzdłuż drogi KD13 D linii elektroenergetycznej 
n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD13 D i KD04L-
1, 

 
8. Teren o symbolu Dr 42 MUR– zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: 
Dr42MUR 

powierzchnia terenu [ha]:  1,36; (arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.5, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD14 D, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 70% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren w północnej jego części położony w strefie WIII ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu elementarnego z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD14 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
5) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD14D wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD14D, 
zasilanie w energię elektryczną z projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD14 D 
linii elektroenergetycznej n.n. 
istniejąca linia elektroenergetyczna przeznaczona do skablowania. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD14D, 

 
9. Tereny o symbolu Dr 45 MUR, Dr 64 MUR, Dr 67 MUR, Dr 69MUR, Dr 72 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: Dr45MUR powierzchnia terenu [ha]:  5,19; (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr64MUR powierzchnia terenu [ha]:  0.14; (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr67MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,93; (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr69MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,20; (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr72MUR powierzchnia terenu [ha]:  3,98; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości: 
a) 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD 13 D, KD14 D, KD18 D, 
b) 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD 04 L-1, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 minimalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod lokalizację nowej zabudowy 
zagrodowej – 1000m². 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 40% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1 w liniach rozgraniczających terenu elementarnego Dr45 MUR  na działkach nr: 343/5, 349, 
357/2, 364/3, 369/2  znajdują się budynki mieszkalne wpisane do ewidencji konserwatorskiej 
wskazane w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.a, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
 
2) 
 
 

obsługa komunikacyjna terenów elementarnych Dr64 MUR, Dr67 MUR, Dr69 MUR  z drogi 
oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD04 L-1, 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego Dr44 MUR z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD04 L-1 oraz z drogi KD14 D, 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego Dr45 MUR z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD04 L-1 oraz z dróg: KD14 D i KD13 D 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 

zasilanie w wodę z istniejącego oraz projektowanego w liniach rozgraniczających dróg KD04 
L-1, KD13 D, KD14 D  wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg KD04 L-1, KD13 D, KD14 D, 
zasilanie w energię elektryczną z projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD04 L-1, 
KD14 D linii elektroenergetycznej n.n. 
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4) 
 
5) 

istniejąca równolegle do drogi KD04L-1linia elektroenergetyczna przeznaczona do 
skablowania. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD12 D, KD13 D, 
Kd14 D, i KD04L-1, 

 
10. Teren o symbolu Dr48 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: Dr48 MUR powierzchnia terenu [ha]:  1,52; (ARKUSZ B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD 13 D,  
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD13 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD13 D, wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD13 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczających drogi KD13D linii 
elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD13 D, 

 
 
 
 
 
 
11. Teren o symbolu Dr52 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: Dr52MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,84; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości: 
a) 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD 13 D,  
b) 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD 04 L-1, 
c) 30 m od linii brzegowej rzeki Karpinki, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 w liniach rozgraniczających terenu elementarnego Dr53 MUR  na działkach nr: 373/2, 373/3, 
375/1, 377  znajdują się budynki mieszkalne wpisane do ewidencji konserwatorskiej 
wskazane w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.a, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu z dróg oznaczonych symbolem terenu elementarnego KD04 
L-1, KD13 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD04 L-1i KD13 D, 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg KD04L-1 i KD13 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących wzdłuż  linii rozgraniczających dróg KD04 L-1 i 
KD13D linii elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD13 D i KD04L-
1, 
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12. Tereny o symbolu Dr56 MUR, Dr60 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: Dr56MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,24; (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr60MUR powierzchnia terenu [ha]:  1,02; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD 08 L-2,  
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 60% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 w liniach rozgraniczających terenów elementarnych: 
a) Dr56 MUR  na działce nr 161/3, 166/3 
b) Dr60 MUR na działce nr 151/2 znajdują się budynki mieszkalne wpisane do ewidencji 

konserwatorskiej wskazane w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.a, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 
2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD08 L-
2. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD08 L-2 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD08L-2, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej wzdłuż  linii rozgraniczających drogi KD08 L-2 
linii elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD08L-2, 

 
 
 
 
 
 
13. Teren o symbolu Dr62 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu:  
Dr62 MUR 

powierzchnia terenu [ha]:  0.56; (arkusz B) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
2) 
3) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 
dopuszcza się lokalizację zakładu stolarskiego 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.5, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki, 
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD 08 L-2,  
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 
 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 70% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową, 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren w zachodniej jego części położony w strefie WIII ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD04 L-
1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD04 L-1 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD04L-1, 
zasilanie w energię elektryczną z projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD04 L-1 
linii elektroenergetycznej n.n. 
istniejąca równolegle do drogi KD04L-1linia elektroenergetyczna przeznaczona do 
skablowania. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD04L-1, 
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14. Teren o symbolu Dr75 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: Dr75MUR powierzchnia terenu [ha]:  5,89; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.5, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD04 L-1, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 minimalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod lokalizację nowej zabudowy 
zagrodowej – 2000m². 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 40% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren w północnej jego części położony w strefie WIII ochrony archeologiczno- 
konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD04 L-
1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z projektowanego w liniach rozgraniczających drogi KD04 L-1 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD04L-1, 
zasilanie w energię elektryczną z projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD04 L-1 
linii elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD04L-1, 

 
15. Tereny o symbolu Dr29 OT-3, Dr 35 OT-3, Dr41 OT-3, Dr44 OT-3, Dr49 OT-3 – przepompownie ścieków 
Symbol terenu: Dr29OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,20; (arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 

Symbol terenu: Dr35OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,08; (arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
Symbol terenu: Dr41OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,02; (arkusz B / arkusz 2 skala 1:1000) 
Symbol terenu: Dr44OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,24; (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr49OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,36; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 projektowana przepompownia ścieków 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny Dr35 OT-3 w całości położony w strefie WIII ochrony archeologiczno- 
konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
 
3) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego Dr29 OT-3 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD04L-1, 
obsługa komunikacyjna terenów elementarnych Dr35 OT-3 i Dr49 OT-3 z drogi oznaczonej 
symbolem terenu elementarnego KD13 D, 
obsługa komunikacyjna terenów elementarnych Dr 41 OT-3,  Dr44 OT-3 z drogi oznaczonej 
symbolem terenu elementarnego KD14 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 

zasilanie terenu elementarnego Dr29 OT-3 w energię elektryczną z istniejących wzdłuż  linii 
rozgraniczających drogi KD04 L-1 linii elektroenergetycznej n.n, 
zasilanie terenów elementarnych Dr42 OT-3 i Dr50 OT-3 w energię elektryczną z 
istniejących wzdłuż  linii rozgraniczających drogi KD13 D linii elektroenergetycznej n.n., 
zasilanie terenu elementarnego Dr45 OT-3 w energię elektryczną z projektowanej w liniach 
rozgraniczających drogi KD04 L-1 linii elektroenergetycznej n.n. 
istniejąca równolegle do drogi KD04L-1linia elektroenergetyczna przeznaczona do 
skablowania. 
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16. Tereny o symbolu Dr 40 OT-4, Dr47 OT-4, Dr71 OT-4 – stacje transformatorowe 
Symbol terenu: Dr40OT-4 powierzchnia terenu [ha]:  0,02; (arkusz B / arkusz 2 skala 1:1000) 

Symbol terenu: Dr47OT-4 powierzchnia terenu [ha]:  0,02; (arkusz B) 

Symbol terenu: Dr71OT-4 powierzchnia terenu [ha]:  0,02; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 stacje transformatorowe 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występuje 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenów elementarnych Dr47 OT-4 i Dr71 OT-4 z drogi oznaczonej 
symbolem terenu elementarnego KD04L-1 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego Dr40 OT-4 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD14 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 
 

zasilanie w energię elektryczną z istniejących wzdłuż  linii rozgraniczających drogi KD04 L-1 
linii elektroenergetycznej n.n 

 
17. Tereny o symbolu: Dr02 RL, Dr06 RL, Dr87 RL, Dr88 RL, Dr89 RL, Dr90 RL, Dr91 RL, Dr92 RL, Dr96 RL– tereny do zalesienia 
Symbol terenu: Dr02RL  powierzchnia terenu [ha]:  58,29; (arkusz C) 
Symbol terenu: Dr06RL  powierzchnia terenu [ha]:  46,34; (arkusz C) 
Symbol terenu: Dr87RL  powierzchnia terenu [ha]:  3,12;   (arkusz E) 
Symbol terenu: Dr88RL  powierzchnia terenu [ha]:  2,03;   (arkusz E) 
Symbol terenu: Dr89RL  powierzchnia terenu [ha]:  2,66;   (arkusz E) 
Symbol terenu: Dr90RL  powierzchnia terenu [ha]:  20,38; (arkusz E) 
Symbol terenu: Dr91RL  powierzchnia terenu [ha]:  2,04;   (arkusz E) 
Symbol terenu: Dr92RL  powierzchnia terenu [ha]:  5,70;   (arkusz E) 
Symbol terenu: Dr96RL  powierzchnia terenu [ha]:  5,82;   (arkusz E) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 tereny do zalesienia 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 
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18. Tereny o symbolu: Dr07 RO, Dr10 RO, Dr13 RO, Dr28 RO, Dr32 RO, Dr33 RO, Dr 37 RO, Dr46 RO,  Dr50 RO, Dr51 RO,  Dr55 
RO, Dr61 RO, Dr66 RO, Dr73 RO – tereny produkcji rolnej 
Symbol terenu: Dr07RO powierzchnia terenu [ha]:  6,62;  (arkusz C) 
Symbol terenu: Dr10RO powierzchnia terenu [ha]:  4.05;  (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr13RO powierzchnia terenu [ha]:  7,74;  (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr28RO powierzchnia terenu [ha]:  0,84;  (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr32RO powierzchnia terenu [ha]:  0,97;  (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr33RO powierzchnia terenu [ha]:  0,19;  (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr37RO powierzchnia terenu [ha]:  24,37; (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr46RO powierzchnia terenu [ha]:  19,37; (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr50RO powierzchnia terenu [ha]:  0,29;   (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr51RO powierzchnia terenu [ha]:  0,48;   (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr55RO powierzchnia terenu [ha]:  6,29;   (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr61RO powierzchnia terenu [ha]:  8,55;   (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr66RO powierzchnia terenu [ha]:  34,29; (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr73RO powierzchnia terenu [ha]:  13,26; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

tereny produkcji rolnej, 
dopuszcza się lokalizację budynków i urządzeń gospodarczych niezbędnych do prowadzenia 
produkcji rolnej. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej - 7 m. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 tereny elementarne Dr37 RO, Dr46 RO, Dr61 RO, Dr66 RO częściowo położone w strefie 
WIII ochrony archeologiczno- konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 zasilanie budynków gospodarczych poprzez wykonanie podłączeń do istniejących lub 
projektowanych wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych linii elektroenergetycznych 
n.n. 

 
19. Teren o symbolu: Dr19 RO – tereny produkcji rolnej 
Symbol terenu: Dr19RO powierzchnia terenu [ha]:  8,01; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 
 
3) 

tereny produkcji rolnej, 
dopuszcza się lokalizację budynków i urządzeń gospodarczych niezbędnych do prowadzenia 
produkcji rolnej, 
ustala się miejsce lokalizacji studni awaryjnej na działce nr 273/23 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej - 7 m. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 dostęp do studni awaryjnej z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD04 L-1 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 zasilanie budynków gospodarczych i urządzeń studni awaryjnej poprzez wykonanie 
podłączeń do istniejącej wzdłuż linii rozgraniczających dróg KD04 L-1 i KD12 D linii 
elektroenergetycznych n.n. 
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20. Tereny o symbolu: Dr03 RZ, Dr05 RZ, Dr09 RZ, Dr11 RZ, Dr 58 RZ,  Dr70 RZ, Dr76 RZ, Dr81 RZ, Dr82 RZ, Dr83 RZ, Dr85 RZ  
– tereny łąk, pastwisk, nieużytków 
Symbol terenu: Dr03RZ powierzchnia terenu [ha]:  11,20; (arkusz C) 
Symbol terenu: Dr05RZ powierzchnia terenu [ha]:  16,42; (arkusz C) 
Symbol terenu: Dr09RZ powierzchnia terenu [ha]:  21,80; (arkusz C) 
Symbol terenu: Dr11RZ powierzchnia terenu [ha]:  10,80; (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr58RZ powierzchnia terenu [ha]:  5,16;   (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr70RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,30;   (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr76RZ powierzchnia terenu [ha]:  17,67; (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr81RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,84;   (arkusz D) 
Symbol terenu: Dr82RZ powierzchnia terenu [ha]:  2,57;   (arkusz D) 
Symbol terenu: Dr83RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,36;   (arkusz D) 
Symbol terenu: Dr85RZ powierzchnia terenu [ha]:  1,62;   (arkusz D) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 
 

 łąki, pastwiska, nieużytki do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
21. Tereny o symbolu: Dr57 UN-2, Dr63 UN-2 – tereny zabudowy użyteczności publicznej 
Symbol terenu: Dr57UN-2 powierzchnia terenu [ha]:  0,03; (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr63UN-2 powierzchnia terenu [ha]:  0,23; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 
 

zabudowa użyteczności publicznej w szczególności świetlica sołecka 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 2 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
KD04 L-1i KD08 L-2, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 40% powierzchni terenu elementarnego 
przeznaczonego pod zabudowę usług publicznych. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 w liniach rozgraniczających terenu elementarnego Dr63 UN-2  na działce nr: 381 znajduje 
się budynek mieszkalny wpisany do ewidencji konserwatorskiej wskazany w §5 ust. 2 pkt. 
2.ppkt.a, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego Dr57 UN-2 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD08 L-2, 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego Dr63 UN-2 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD04 L-1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
 
4) 
 
 
5) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD04 L-1i KD08 L-2, 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg KD04L-1 i KD08 L-2, 
zasilanie terenu elementarnego Dr63 UN-2 w energię elektryczną z istniejących wzdłuż  linii 
rozgraniczających drogi KD08 L-2 linii elektroenergetycznej n.n. 
zasilanie terenu elementarnego Dr57 UN-2 w energię elektryczną z  projektowanej w liniach 
rozgraniczających drogi KD04 L-1 linii elektroenergetycznej n.n. 
istniejąca równolegle do drogi KD04 L-1linia elektroenergetyczna przeznaczona do 
skablowania. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD04L-1,KD08L-2 
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22. Tereny o symbolu: Dr04 W, Dr31 W, Dr43 W,  Dr54 W – wody powierzchniowe 
Symbol terenu: Dr04W powierzchnia terenu [ha]:  1,01; (arkusz C) 
Symbol terenu: Dr31W powierzchnia terenu [ha]:  0,91; (arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
Symbol terenu: Dr43W powierzchnia terenu [ha]:  1,10; (arkusz B / arkusz 1 i 2 skala 1:1000) 
Symbol terenu: Dr54W powierzchnia terenu [ha]:  0.90; (arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 wody powierzchniowe 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 wszelkie korzystanie z wód powierzchniowych musi być zgodne z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
23. Teren o symbolu: Dr59ZC– cmentarz 
Symbol terenu: Dr59 ZC 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,18; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejący cmentarz ewangelicki - nieczynny 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. obowiązują ustalenia zawarte w §5 
ust.2 pkt.7. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD08 L-
2. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
 
 
24. Tereny o symbolu Dr01ZL, Dr08 ZL,Dr17 ZL, Dr18 ZL,  Dr21 ZL,Dr26 ZL, Dr30 ZL, Dr38 ZL, Dr65 ZL, Dr68 ZL, Dr74 ZL,  Dr77 
ZL, Dr78 ZL, Dr79 ZL,  Dr80 ZL, Dr84 ZL, Dr86 ZL, Dr93 ZL, Dr94 ZL, Dr95 ZL – lasy 
Symbol terenu: Dr01ZL  powierzchnia terenu [ha]:  25,84;   (arkusz C) 
Symbol terenu: Dr08ZL  powierzchnia terenu [ha]:  120,52; (arkusz C) 
Symbol terenu: Dr17ZL  powierzchnia terenu [ha]:  1,24;     (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr18ZL  powierzchnia terenu [ha]:  1,73;     (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr21ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0,46;     (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr26ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0,11;     (arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
Symbol terenu: Dr30ZL  powierzchnia terenu [ha]:  2,81;     (arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
Symbol terenu: Dr38ZL  powierzchnia terenu [ha]:  2,35;     (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr65ZL  powierzchnia terenu [ha]:  30,67;   (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr68ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0,18;     (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr74ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0,18;     (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr77ZL  powierzchnia terenu [ha]:  2,59;     (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr78ZL  powierzchnia terenu [ha]:  4,54;     (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr79ZL  powierzchnia terenu [ha]:  266,70;  (arkusz B) 
Symbol terenu: Dr80ZL  powierzchnia terenu [ha]:  46,0;     (arkusz D) 
Symbol terenu: Dr84ZL  powierzchnia terenu [ha]:  48,53;    (arkusz D) 
Symbol terenu: Dr86ZL  powierzchnia terenu [ha]:  720,76;  (arkusz E) 
Symbol terenu: Dr93ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0,16;      (arkusz E) 
Symbol terenu: Dr94ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0,14;      (arkusz E) 
Symbol terenu: Dr95ZL  powierzchnia terenu [ha]:  0,88;      (arkusz E) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejące lasy do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny Dr65 ZL częściowo położony w strefie WIII ochrony archeologiczno- 
konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 
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6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
25. Teren o symbolu: Dr24 ZP– zieleń gminna 
Symbol terenu: Dr24ZP  powierzchnia terenu [ha]:  0,04; (arkusz B / arkusz 1 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 urządzona zieleń gminna na wysepce drogowej 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 teren w całości do zachowania jako teren biologicznie czynny. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 teren dostępny od strony drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD04 L-1.  

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 

 
§ 8. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych teren ów elementarnych w obr ębie 

Uniemy śl. 
 
1. Tereny o symbolu: U80 K, U88 K– urządzenia melioracji wodnych 
Symbol terenu: U80K powierzchnia terenu [ha]:  4,09;   (arkusz A) 
Symbol terenu: U88K powierzchnia terenu [ha]:  29,88; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejące urządzenia melioracji wodnych – kanały melioracyjne do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust.4 pkt.10. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 

tereny elementarne położone na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, 
obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14. 
tereny elementarne położone w granicach pasa ochronnego, obowiązują ustalenia zawarte 
w §5 ust4 pkt.12. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
2. Tereny o symbolu: U22 MNU, U49 MNU– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu: U22MNU powierzchnia terenu [ha]:  0,50; (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U49MNU powierzchnia terenu [ha]:  1,23; (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na 
załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 3 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 

ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej 800 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 3 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
zostały proponowane podziały na działki budowlane. 
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4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 50 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny U49 MNU w całości położony w strefie WIII ochrony archeologiczno- 
konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego U22 MNU z dróg oznaczonych symbolem 
terenu elementarnego KD05 L-1, KD36 W, 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego U49 MNU z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD17 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD05L-1 i KD17 D 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg KD05L-1 i KD17 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających dróg KD05L-1 i 
KD17 D linii elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD05L-1, KD17 
D, 

 
 
 
 
 
3. Tereny o symbolu: U02 MNU-1, U08 MNU-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
U02MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,5;   (arkusz B / arkusz 2 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
U08MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,56; (arkusz B / arkusz 2 i 3 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy wskazanymi na 
załączniku rysunkowym nr 1 arkusze 2 i 3 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 

ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej 1000 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusze 2 i 3 do niniejszej uchwały linią przerywaną 
wskazane zostały proponowane podziały na działki budowlane dla terenu elementarnego 
U07 MNU-1. 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 60 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego U02 MNU–1 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD04 L-1,  
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego U08 MNU-1 z dróg oznaczonych symbolem 
terenu elementarnego KD04 L-1, KD14 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD04L-1 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD04L-1, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących wzdłuż linii rozgraniczających drogi KD04L-1 
linii elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD04 L-1 
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4. Tereny o symbolu: U29 MNU-1, U30 MNU-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
U29MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,65; (arkusz B / arkusz 3) 

Symbol terenu:  
U30MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  1,03; (arkusz B / arkusz 3) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 3 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 

ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej 1000 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 3 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
zostały proponowane podziały na działki budowlane dla terenu elementarnego U30 MNU-1. 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 60 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenów elementarnych z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD15 D. 
ustala się dojazd do istniejącej zabudowy na działce nr 26/1 z drogi KD02 Z poprzez 
istniejącą na terenie elementarnym U30 RO drogę wiejską. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD15D wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD15 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających drogi KD15 D linii 
elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD15 D 

 
5. Tereny o symbolu: U06 MNU-2, U24 MNU-2, U26 MNU-2 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
U06MNU-2 

powierzchnia terenu [ha]:  0,87; (arkusz B / arkusz 2 i 3 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
U24MNU-2 

powierzchnia terenu [ha]:  0,4;   (arkusz B / arkusz 2 i 3 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
U26MNU-2 

powierzchnia terenu [ha]:  1,50; (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na 
załączniku rysunkowym nr 1 arkusze 2 i 3 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 

ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej 2000 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 2 i 3 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
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zostały proponowane podziały na działki budowlane dla terenów elementarnych U24 MNU-2 
i U26 MNU-2 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 60 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego U06 MNU-2 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD04 L-1, 
obsługa komunikacyjna terenów elementarnych U24 MNU-2 i U26 MNU-2 z drogi 
oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD05 L-1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
40 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD04 L-1 i KD05 L-1 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg KD04 L-1 i KD05 L-1, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających dróg KD04 L-1 i 
KD05 L-1 linii elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD04L-1, KD05 L-
1, 

 
 
6. Teren o symbolu: U13 MNU-2 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
U13 MNU-2 

powierzchnia terenu [ha]:  0,77; (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy wskazanymi na 
załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 3 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 

ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej 1000 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 3 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
zostały proponowane podziały na działki budowlane. 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 60 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD19 D. 
ustala się dojazd do działek nr 76 i 78/2 z drogi KD02 Z poprzez istniejącą na terenie 
elementarnym U14 MNUr drogę wiejską. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących wzdłuż linii rozgraniczającej drogi KD02 Z linii 
elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, 

 
7. Tereny o symbolu:U14 MNUr, U16 MNUr, U21 MNUr, U33 MNUr – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
U14 MNUr 

powierzchnia terenu [ha]:  0,32;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
U16 MNUr 

powierzchnia terenu [ha]:  0,58;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
U21 MNUr 

powierzchnia terenu [ha]:  0,28;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
U33 MNUr 

powierzchnia terenu [ha]:  1,70;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 
 
 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
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3) 

b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            
samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 

zachowuje się istniejącą zabudowę zagrodową z zakazem rozbudowy i nadbudowy 
istniejącej zabudowy zagrodowej na cele związane z produkcją rolną. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 3 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej 1000 m². 
 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 60 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 w liniach rozgraniczających terenów elementarnych: 
a) U14MNUr  na działkach nr 78/1, 104/1, 
b) U16 MNUr na działkach nr 71/1, 73, 
c) U21 MNUr na działce nr 43, 
d) U33 MNUr na działce nr 28/1 znajdują się budynki mieszkalne wpisane do ewidencji 

konserwatorskiej wskazane w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.b, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 
2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
 
2) 
 
3) 
 

dla terenów elementarnych U14 MNUr i U16 MNUr utrzymuje się istniejące wjazdy na działki 
budowlane z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD02 Z, 
obsługa komunikacyjna terenu U21 MNUr z dróg oznaczonych symbolem terenu 
elementarnego KD05 L-1 i KD36 W, 
dla terenu elementarnego U33 MNUr utrzymuje się istniejące bezpośrednie lub pośrednio 
poprzez istniejące drogi wiejskie wjazdy na działki budowlane z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD02 Z. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD05 L-1 i KD02 Z 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg KD05 L-1 i KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających dróg KD05 L-1 i 
KD02 Z linii elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD05L-1, KD02 Z, 

 
8. Teren o symbolu:U19 MNUr – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
U19 MNUr 

powierzchnia terenu [ha]:  0,84;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 
 
 
 
 
3) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
zachowuje się istniejącą zabudowę zagrodową z zakazem rozbudowy i nadbudowy 
istniejącej zabudowy zagrodowej na cele związane z produkcją rolną. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
KD02 Z, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej 1000 m². 
 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 60 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 
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6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

utrzymuje się istniejące wjazdy na działki budowlane z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD02 Z, 
obsługa komunikacyjna działek budowlanych z nr 39/2, 40/2 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD36 W. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z linii 
elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających drogi KZ02 Z 

 
 
9. Teren o symbolu:U35 MNUr, U39 MNUr,  U47 MNUr – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
U35 MNUr 

powierzchnia terenu [ha]:  0,27;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
U39 MNUr 

powierzchnia terenu [ha]:  0,21;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
U47 MNUr 

powierzchnia terenu [ha]:  2,39;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 
 
 
 
 
3) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
zachowuje się istniejącą zabudowę zagrodową z zakazem rozbudowy i nadbudowy 
istniejącej zabudowy zagrodowej na cele związane z produkcją rolną. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na 
załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 3 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej 800 m². 
 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 50 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 w liniach rozgraniczających terenów elementarnych: 
a) U35MNUr  na działce nr 113/3, 
b) U47 MNUr na działkach nr 370,371/1,372, 373, 374, 381 znajdują się budynki 

mieszkalne wpisane do ewidencji konserwatorskiej wskazane w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.b, 
obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

obsługa komunikacyjna działek budowlanych z dróg oznaczonych symbolem terenu 
elementarnego KD16KD i KD17KD. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD16KD i KD17KD 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg KD16KD i KD17KD, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających dróg KD16KD i 
KD17KD linii elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD16 D, KD17 D, 

 
10. Teren o symbolu U20MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: U20MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,43;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
 
 
 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.5, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości: 
a) 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD36 W, 
b) 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD05 L-1, 
c) 20 m od  zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD01 G, 
d) 30 m od linii brzegowej rzeki Karpinki 
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8) zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 
3. ustalenia zasad 

parcelacji 
 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 70% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 na działce nr 47 znajduje się budynek mieszkalny wpisany do ewidencji konserwatorskiej 
wskazany w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.b, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenu z dróg oznaczonych symbolem terenu elementarnego KD05 
L-1, KD36 W, 
dla działki 37/3 zachowuje się istniejący wjazd z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD02 Z. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego i projektowanego w liniach rozgraniczających drogi KD05 L-1 
i KD36 W wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD05L-1 i KD36 W, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczających drogi KD05 L-1 oraz 
projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD36 W linii elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD05L-1, KD36W, 

 
11. Tereny o symbolu U53 MUR,  U 62 MUR, U63MUR, U66 MUR– zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: U53 MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,84;  (arkusz B / arkusz 4 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U62 MUR powierzchnia terenu [ha]:  1,28;  (arkusz B / arkusz 4 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U63 MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,46;  (arkusz B / arkusz 4 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U66 MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,28;  (arkusz B / arkusz 4 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.5, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD17 D, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 60% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
 
2) 

w liniach rozgraniczających terenu elementarnego U53 MUR na działce nr 387/2 znajduje się 
budynek mieszkalny wpisany do ewidencji konserwatorskiej wskazany w §5 ust. 2 pkt. 
2.ppkt.b, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2, 
tereny elementarne U63 MNU i U66 MUR częściowo położone w strefie WIII ochrony 
archeologiczno- konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenów elementarnych z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD17 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD17 D wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD17 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczających drogi KD17 D linii 
elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD17 D, 

 
12. Tereny o symbolu U74 MUR, U100 MUR, U102 MUR, U103 MUR, U110 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: U74 MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,26;  (arkusz B / arkusz 5 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U100 MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,13;  (arkusz B / arkusz 5 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U102 MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,80;  (arkusz B / arkusz 5 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U103 MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,60;  (arkusz B / arkusz 5 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U110 MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,42;  (arkusz B / arkusz 5 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
KD17 D, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 70% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 
teren elementarny U74 MUR w obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią. 

5. ustalenia dotyczące  w liniach rozgraniczających terenu elementarnego U103 MUR na działce nr 400/3 znajduje się 
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dóbr kultury budynek mieszkalny wpisany do ewidencji konserwatorskiej wskazany w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.b, 
obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2, 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenów elementarnych z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD17 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
2) 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD17 D wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD17 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczających drogi KD17 D linii 
elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi  KD17 D, 

 
13. Teren o symbolu U75 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: U75 MUR powierzchnia terenu [ha]:  3,51;  (arkusz B / arkusz 5 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.5, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD17 D, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
 
2) 

ustala się minimalną powierzchnię działki gruntu przeznaczonej pod lokalizację zabudowy 
zagrodowej 1 ha. 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 5 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
zostały proponowane podziały na działki budowlane  

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 80% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. 
teren w całości położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, 
obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14, 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenów elementarnych z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD17 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD17 D wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD17 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczających drogi KD17 D linii 
elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD17 D, 

 
14. Tereny o symbolu U27 OT-3 , U48 OT-3, U73 OT-3, U112 OT-3– przepompownie ścieków 
Symbol terenu: U27OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,2;    (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U48OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,08;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U73OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,2;   (arkusz A / arkusz 5 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U112OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,2;   (arkusz A / arkusz 5 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 projektowana przepompownia ścieków 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny U48 OT-3 w całości położony w strefie WIII ochrony archeologiczno- 
konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego U48 OT-3 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD05L-1, 
obsługa komunikacyjna terenów elementarnych U27 OT-3 i U110 OT-3 z drogi oznaczonej 
symbolem terenu elementarnego KD17 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
 
2) 

zasilanie terenu elementarnego U48 OT-3 w energię elektryczną z istniejących w liniach 
rozgraniczających drogi KD05 L-1 linii elektroenergetycznej n.n, 
zasilanie terenów elementarnych U27 OT-3 i U110 OT-3 w energię elektryczną z istniejących 
wzdłuż  linii rozgraniczających drogi KD17 D linii elektroenergetycznej n.n. 
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15. Tereny o symbolu U04 OT-4, U40 OT-4, U109 OT-4 – stacje transformatorowe 
Symbol terenu: U04OT-4 powierzchnia terenu [ha]:  0,02; (arkusz B/ arkusz 3 skala 1:1000) 

Symbol terenu: U40OT-4 powierzchnia terenu [ha]:  0,03; (arkusz B/ arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U109OT-4 powierzchnia terenu [ha]:  0,03; (arkusz B/ arkusz 5 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 stacje transformatorowe 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występuje 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
3) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego U04 OT-4  z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD05L-1, 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego U40 OT-4 z drogi oznaczonej KD37 W 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego U109 OT-4  z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD17 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 
 

zasilanie w energię elektryczną z istniejących wzdłuż  linii rozgraniczających dróg linii 
elektroenergetycznych n.n. 

 
16. Tereny o symbolu U58 OT-5, U59 OT-5– oczyszczalnia ścieków 
Symbol terenu: U58 OT-5 powierzchnia terenu [ha]:  0,31;    (arkusz B / arkusz 4 skala 1:1000) 

Symbol terenu: U59 OT-5 powierzchnia terenu [ha]:  0,35;    (arkusz B / arkusz 4 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 projektowana oczyszczalnia ścieków 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 wszelkie obiekty i urządzenia oczyszczalni ścieków należy lokalizować w minimalnej 
odległości 35m od linii brzegowej rzeki Karpinki. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu od północnej granicy działki z istniejącej drogi nie objętej 
opracowaniem. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 

podłączenie do wodociągu gminnego istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD17 D, 
podłączenie gminnej sieci kanalizacji, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczających drogi KD17 D linii 
elektroenergetycznej n.n. 

 
17. Tereny o symbolu U84 OT-6– przepompownia melioracyjna 
Symbol terenu: U84 OT-6 powierzchnia terenu [ha]:  4,09;    (arkusz B / arkusz 12 skala 1:2000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 przepompownia melioracyjna 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 

teren w całości położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, 
obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14, 
teren w całości w granicach pasa technicznego, obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 
pkt.11. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

obsługa komunikacyjna z drogi wiejskiej wzdłuż wału przeciwpowodziowego oznaczonego 
symbolem terenu elementarnego U80 WL. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 
 
 

zasilanie terenu w energię elektryczną z poprzez doprowadzenie linii elektroenergetycznej 
n.n. 
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18. Tereny o symbolu: U01 RO, U03 RO, U07 RO, U09 RO, U11 RO, U12 RO, U25 RO, U28 RO, U31 RO,  U45 RO, U50 RO, U54 
RO, U65 RO, U68 RO, U78 RO, U99 RO, U101 RO, U104 RO, U108 RO – tereny produkcji rolnej 
Symbol terenu: U01RO powierzchnia terenu [ha]:  0,84;    (arkusz B / arkusz 2 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U03RO powierzchnia terenu [ha]:  1,61;    (arkusz B / arkusz 2 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U07RO powierzchnia terenu [ha]:  8,01;    (arkusz B / arkusz 2 i 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U09RO powierzchnia terenu [ha]:  3,96;    (arkusz B / arkusz 2 i 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U11RO powierzchnia terenu [ha]:  19,97;   (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U12RO powierzchnia terenu [ha]:  16,70;   (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U25RO powierzchnia terenu [ha]:  1,91;    (arkusz B / arkusz 2 i 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U28RO powierzchnia terenu [ha]:  5,96;    (arkusz B / arkusz 4 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U31RO powierzchnia terenu [ha]:  7,74;    (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U45RO powierzchnia terenu [ha]:  13,84;   (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U50RO powierzchnia terenu [ha]:  0,28;     (arkusz B / arkusz 4 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U54RO powierzchnia terenu [ha]:  1,93;     (arkusz B / arkusz 4 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U65RO powierzchnia terenu [ha]:  16,79;    (arkusz A) 
Symbol terenu: U68RO powierzchnia terenu [ha]:  3,79;    (arkusz A) 
Symbol terenu: U78RO powierzchnia terenu [ha]:  3,73;      (arkusz A) 
Symbol terenu: U99RO powierzchnia terenu [ha]:  0,85;      (arkusz A / arkusz 5 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U101RO powierzchnia terenu [ha]:  10,70;    (arkusz A) 
Symbol terenu: U104RO powierzchnia terenu [ha]:  1,31;      (arkusz A / arkusz 5 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U108RO powierzchnia terenu [ha]:  8,70;      (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

tereny produkcji rolnej, 
dopuszcza się lokalizację budynków i urządzeń gospodarczych niezbędnych do prowadzenia 
produkcji rolnej. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej - 7 m. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 
tereny elementarne U68 RO, U78 RO, U101 RO położone na obszarze narażonym na 
niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 tereny elementarne U03 RO, U50 RO częściowo położone w strefie WIII ochrony 
archeologiczno- konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 zasilanie budynków gospodarczych poprzez wykonanie podłączeń do istniejących wzdłuż 
linii rozgraniczających dróg publicznych linii elektroenergetycznych n.n. 

 
19. Teren o symbolu: U61 RO– tereny produkcji rolnej 
Symbol terenu: U61 RO powierzchnia terenu [ha]:  5.97;     (arkusz B / arkusz 4 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 
 
3) 

tereny produkcji rolnej, 
dopuszcza się lokalizację budynków i urządzeń gospodarczych niezbędnych do prowadzenia 
produkcji rolnej, 
ustala się miejsce lokalizacji studni awaryjnej na działce nr 392/1 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej - 7 m. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 dostęp do studni awaryjnej z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD17 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 zasilanie budynków gospodarczych i urządzeń studni awaryjnej poprzez wykonanie 
podłączeń do istniejącej wzdłuż linii rozgraniczających drogi KD17 D linii 
elektroenergetycznych n.n. 
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20. Tereny o symbolu: U17 RZ, U41 RZ, U51 RZ, U55 RZ, U60 RZ, U64 RZ, U69 RZ, U76 RZ, U79 RZ, U81 RZ, U83 RZ, U87 RZ, 
U89 RZ, U93 RZ, U98 RZ, U105 RZ, U111 RZ, U113 RZ– tereny łąk, pastwisk, nieużytków 
Symbol terenu: U17RZ powierzchnia terenu [ha]:  2,24;   (arkusz B / arkusz 2 i 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U41RZ powierzchnia terenu [ha]:  1,10;   (arkusz B / arkusz  3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U51RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,59;   (arkusz B / arkusz 3 i 4 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U55RZ powierzchnia terenu [ha]:  1,19;   (arkusz B) 
Symbol terenu: U60RZ powierzchnia terenu [ha]:  2,06;   (arkusz B) 
Symbol terenu: U64RZ powierzchnia terenu [ha]:  9,15;   (arkusz B / arkusz  4 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U69RZ powierzchnia terenu [ha]:  1,23;   (arkusz A) 
Symbol terenu: U76RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,18;   (arkusz A / arkusz  5 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U79RZ powierzchnia terenu [ha]:  146,65;(arkusz A / arkusz  12 skala 1:2000) 
Symbol terenu: U81RZ powierzchnia terenu [ha]:  6,85;    (arkusz A) 
Symbol terenu: U83RZ powierzchnia terenu [ha]:  2,47;(arkusz A / arkusz  12 skala 1:2000) 
Symbol terenu: U87RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,93;    (arkusz A) 
Symbol terenu: U89RZ powierzchnia terenu [ha]:  54,52;  (arkusz A / arkusz  5 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U93RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,91;    (arkusz A) 
Symbol terenu: U98RZ powierzchnia terenu [ha]:  1,06;  (arkusz A / arkusz  5 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U105RZ powierzchnia terenu [ha]:  4,79;  (arkusz A / arkusz  5 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U111RZ powierzchnia terenu [ha]:  2,71;  (arkusz A / arkusz  5 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U113RZ powierzchnia terenu [ha]:  9,78;    (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 łąki, pastwiska, nieużytki do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
2) 
 
3) 
 
 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 
tereny elementarne U79 RZ, U81 RZ, U83 RZ, U89 RZ, U98 RZ położone na obszarze 
narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14. 
tereny elementarne U79 RZ, U81 RZ, U83 RZ, U89 RZ, U98 RZ położone w granicach pasa 
ochronnego, obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.12. 
tereny elementarne U83 RZ, U87 RZ położone w granicach pasa technicznego, obowiązują 
ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.11. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 tereny elementarne U51 RZ, U64 RZ częściowo położone w strefie WIII ochrony 
archeologiczno- konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
21. Tereny o symbolu: U23 UN – usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu: U23UN  powierzchnia terenu [ha]:  0,48;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 
9) 

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD05 L-1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej wynosi 40 % powierzchni 
terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD05 L-1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD05 L-1 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD05 L-1, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających drogi KD05 L-1 linii 
elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD05L-1, 
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22. Tereny o symbolu: U36 UN, U37 UN, U38 UN – usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu: U36UN  powierzchnia terenu [ha]:  1,34;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U37UN  powierzchnia terenu [ha]:  1,15;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U38UN  powierzchnia terenu [ha]:  1,35;  (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
 
 
 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 
9) 

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości: 
a) 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD02 Z, 
b) 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg KD16 D, KD17 D, 
c) 20 m od zewnętrznych torów kolejowych 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o  
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 minimalna powierzchnia działki budowlanej 2000m² 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej wynosi 60 % powierzchni 
terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny U37 UN częściowo położone w strefie WIII ochrony archeologiczno- 
konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

dla terenu elementarnego U36 UN zachowuje się istniejące wjazdy na działki budowlane z 
drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD02 Z, 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego U37 UN z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD17 D, dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych w trakcie podziału 
na działki budowane 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w wzdłuż granicy z terenami kolejowymi wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD17 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających drogi KD17 D linii 
elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD17 D, 

 
23. Teren o symbolu: U15 UN-2 – tereny zabudowy usług użyteczności publicznej 
Symbol terenu: U15UN-2 powierzchnia terenu [ha]:  0,17;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
 

zabudowa użyteczności publicznej w szczególności świetlica sołecka, 
dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w obrębie budynku usług publicznych. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 2 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującą linią zabudowy wskazaną na załączniku 
rysunkowym nr 1 arkusz 3 do niniejszej uchwały, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 40% powierzchni terenu elementarnego 
przeznaczonego pod zabudowę usług publicznych. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 w liniach rozgraniczających terenu elementarnego znajduje się budynek mieszkalny wpisany 
do ewidencji konserwatorskiej wskazany w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.b, obowiązują ustalenia §5 
ust. 2 pkt. 2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 zachowuje się istniejący wjazd na działkę budowlaną z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD02 Z, 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących wzdłuż  linii rozgraniczających drogi KD02 Z 
linii elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, 
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24. Tereny o symbolu: U010 W, U18 W, U34 W, U46 W, U72 W, U90 W, U95 W– wody powierzchniowe 
Symbol terenu: U10W powierzchnia terenu [ha]:  0,30;    (arkusz B / arkusz 2 i 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U18W powierzchnia terenu [ha]:  16,97;  (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U34W powierzchnia terenu [ha]:  2,16;    (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U46W powierzchnia terenu [ha]:  0,65;    (arkusz B / arkusz 3 i 4 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U72W powierzchnia terenu [ha]:  0,76;    (arkusz A ) 
Symbol terenu: U90W powierzchnia terenu [ha]:  0,43;    (arkusz A / arkusz 12 skala 1:2000) 
Symbol terenu: U95W powierzchnia terenu [ha]:  0,50;    (arkusz A / arkusz 12 skala 1:2000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 wody powierzchniowe 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 wszelkie korzystanie z wód powierzchniowych musi być zgodne z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
25. Tereny o symbolu: U82 WL, U85 WL, U86 WL, U94 WL, U96 WL– wały ochronne 
Symbol terenu: U82WL powierzchnia terenu [ha]:  1,11; (arkusz A / arkusz 12 skala 1:2000) 
Symbol terenu: U85WL powierzchnia terenu [ha]:  1,13; (arkusz A / arkusz 12 skala 1:2000) 
Symbol terenu: U86WL powierzchnia terenu [ha]:  0,27; (arkusz A) 
Symbol terenu: U94WL powierzchnia terenu [ha]:  0,12; (arkusz A) 
Symbol terenu: U96WL powierzchnia terenu [ha]:  0,19; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 wały ochronne 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust. 4 pkt. 10 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 
 

tereny elementarne położone na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, 
obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14. 
tereny elementarne położone w granicach pasa technicznego, obowiązują ustalenia zawarte 
w §5 ust4 pkt.11. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
26. Tereny o symbolu: U32 ZC, U52 ZC – cmentarz 
Symbol terenu: U32ZC powierzchnia terenu [ha]:  0,18; (arkusz B / arkusz 4 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U52ZC powierzchnia terenu [ha]:  0,30; (arkusz B / arkusz 4 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejący cmentarz ewangelicki - nieczynny 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 tereny objęte strefą K ochrony krajobrazu kulturowego. obowiązują ustalenia zawarte w §5 
ust.2 pkt.7. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenu U52 ZC z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego 
KD17 D, 
obsługa komunikacyjna terenu U32 ZC z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego 
KD02 Z, 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 
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27. Tereny o symbolu: U05 ZL, U42 ZL, U43 ZL, U44 ZL, U56 ZL, U57 ZL, U67 ZL, U70 ZL, U71 ZL, U77 ZL, U91 ZL, U92 ZL, U97 
ZL, U106 ZL, U107 ZL - lasy 
Symbol terenu: U05ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,88; (arkusz B / arkusz 2 i 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U42ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,04; (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U43ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,09; (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U44ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,07; (arkusz B / arkusz 3 skala 1:1000) 
Symbol terenu: U56ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,12; (arkusz B) 
Symbol terenu: U57ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,24; (arkusz B) 
Symbol terenu: U67ZL powierzchnia terenu [ha]:  1,30; (arkusz A) 
Symbol terenu: U70ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,59; (arkusz A) 
Symbol terenu: U71ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,75; (arkusz A) 
Symbol terenu: U77ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,36; (arkusz A) 
Symbol terenu: U91ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,12; (arkusz A / arkusz 12 skala 1:2000) 
Symbol terenu: U92ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,95; (arkusz A) 
Symbol terenu: U97ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,28; (arkusz A) 
Symbol terenu: U106ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,41; (arkusz A) 
Symbol terenu: U107ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,65; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejące lasy do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
2) 
 
3) 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 
tereny elementarne U77 ZL, U91 ZL, U92 ZL położone na obszarze narażonym na 
niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14. 
tereny elementarne U91 ZL, U92 ZL położone w granicach pasa ochronnego, obowiązują 
ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.12. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 

 
§ 9 Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenó w elementarnych w obr ębie 

Niekło ńczyca. 
 
1. Teren o symbolu: N88 K – urządzenia melioracji wodnych 
Symbol terenu: N88K powierzchnia terenu [ha]:  2,86; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejące urządzenia melioracji wodnych – kanały melioracyjne do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust.4 pkt.10. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 

teren elementarny położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, 
obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14. 
teren elementarny położony częściowo w granicach pasa ochronnego, obowiązują ustalenia 
zawarte w §5 ust4 pkt.12. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występują 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występują 
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2. Teren o symbolu: N19 MNU-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
N19MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,31; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy wskazanymi na 
załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 7 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 1, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 50 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
2) 

teren częściowo położony w strefie konserwatorskiej B ochrony konserwatorskiej układu 
przestrzennego wsi Niekłończyca, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 5, 
teren elementarny w części położony w strefie WIII ochrony archeologiczno- 
konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu elementarnego z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD02 Z. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z linii 
elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, 

 
3. Teren o symbolu: N23 MNU-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
N23MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,39; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości: 
a) 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD33 W, 
b) 20 m od zewnętrznych torów kolei, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 1, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 50 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren częściowo położony w strefie konserwatorskiej E ochrony ekspozycji sylwety wsi 
Niekłończyca od strony linii kolejowej, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 6. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu elementarnego z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD33 W. 
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7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD33 W wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD33 W, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z linii 
elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD02 z, KD33W, 

 
4. Tereny o symbolu: N57 MNU-1, N58 MNU-1, N60 MNU-1, N61 MNU-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi 
nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
N57MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,65; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
N58MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,15; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
N60MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,39; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
N61MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  1,10; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 7 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 

ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej 1000 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 7 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
zostały proponowane podziały na działki budowlane. 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 50 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1)  
 
2) 
 
 

obsługa komunikacyjna terenów elementarnych N58 MNU-1 i N60 MNU-1 z ciągów pieszo-
jezdnych oznaczonych symbolem terenu elementarnego KD39 CP i KD41 CP, 
obsługa komunikacyjna terenów elementarnych N57 MNU-1 i N61 MNU-1 z ciągów pieszo-
jezdnych oznaczonych symbolem terenu elementarnego KD37 CP i KD39 CP i drogi KD21 
D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD20 D i KD24 D 
wodociągu gminnego oraz projektowanego w liniach rozgraniczających drogi KD21 D i 
ciągów pieszo-jezdnych KD39 CP i KD40 CP, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
KD20 D i KD24 D ,KD21 D i ciągów pieszo-jezdnych KD37 CP i KD39 CP, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących wzdłuż linii rozgraniczających dróg KD20 D i 
KD24 D z linii elektroenergetycznych n.n. oraz projektowanych w liniach rozgraniczających 
drogi KD21 D i ciągów pieszo-jezdnych KD37 CP i KD39 CP. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD20 D, KD24 D, 
KD21 D, KD39 CP, KD40 CP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

5. Tereny o symbolu: N52 MNU-1, N 53 MNU-1, N54 MNU-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
N52MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,53; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
N53MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,67; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
N54MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,72; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 7 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 1, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45°,  
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 
 
3) 

zakaz wtórnych podziałów w liniach rozgraniczających terenu elementarnego N52 MNU-1, 
ustala się dla terenów elementarnych N52 MNU-1, N54 MNU-3 minimalną powierzchnię 
działki budowlanej 1000 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 7 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
zostały proponowane podziały na działki budowlane dla terenów elementarnych N52 MNU-1, 
N54 MNU-3. 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 60 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny N53 MNU-1położony jest częściowo w strefie B ochrony konserwatorskiej 
układu przestrzennego wsi Niekłończyca, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 5. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenów elementarnych z dróg oznaczonych symbolem terenu 
elementarnego KD28 D i KD35 W. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 

zasilanie w wodę z projektowanego w liniach rozgraniczających dróg KD28 D i KD35 W 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
dróg KD28 D i KD35 W  
zasilanie w energię elektryczną z projektowanych liniach rozgraniczających dróg KD28 D i 
KD35 W linii elektroenergetycznych n.n. 
przeznacza się do skablowania linię elektroenergetyczną n.n. przecinającą równolegle do 
drogi KD28 D tereny elementarne N52 MNU-1 i N54 MNU-1. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD28 D, KD35 W 
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6. Tereny o symbolu: N15 MNU-2– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
N15MNU-2 

 powierzchnia terenu [ha]:  10,07; (arkusz B / arkusz 6 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na 
załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 6 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 
 
 

minimalna powierzchnia działki budowlanej 2000 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 6 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
zostały proponowane podziały na działki budowlane. 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 70 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenów elementarnych z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD19 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z  wodociągu 
gminnego i projektowanego w liniach rozgraniczających drogi KD19 D, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
dróg KD02 Z i KD19 D,  
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczającej drogi KD02 Z i 
projektowanych w liniach rozgraniczających drogi KD19 D linii elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD02 Z, KD19 D. 

 
7. Tereny o symbolu: N26 MNU-2, N34 MNU-2, N48 MNU-2– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu: N26MNU-2 powierzchnia terenu [ha]:  1,72; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N34MNU-2 powierzchnia terenu [ha]:  0,74; (arkusz B) 
Symbol terenu: N48MNU-2 powierzchnia terenu [ha]:  2,07; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
 
4) 
 
5) 
6) 
 
7) 
8) 
9) 
10) 
 
11) 
12) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
na terenach elementarnych N26 MNU-2 i N48 MNU-2 budynki należy lokalizować zgodnie z 
obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na załączniku 
rysunkowym nr 1 arkusz 7 do niniejszej uchwały, 
na terenie elementarnym N34 MNU-2 budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 
m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD20 D, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 
 
 

minimalna powierzchnia działki budowlanej 2000 m², 
dla terenu elementarnego N26 MNU-2 na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 7 do niniejszej 
uchwały linią przerywaną wskazane zostały proponowane podziały na działki budowlane. 

4. ustalenia  minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 70 % 
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ekologiczne powierzchni terenu. 
5. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
1)  
 
 
2) 

w liniach rozgraniczających terenu elementarnego N48 MNU-2 na działkach nr 178 i 179 
znajdują się budynki mieszkalne wpisany do ewidencji konserwatorskiej wskazane w §5 ust. 
2 pkt. 2.ppkt.c, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2, 
teren elementarny N26 MNU-2 w części położony w strefie WIII ochrony archeologiczno- 
konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
 
3) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego N26 MNU-2 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD09 L-2, 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego N34 MNU-2 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD20 D, 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego N48 MNU-2 z dróg oznaczonych symbolem 
terenu elementarnego KD20 D, KD21 D, KD24 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD24 D wodociągu 
gminnego i projektowanego w liniach rozgraniczających dróg KD 09 L-2, KD20 D i KD21 D, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
dróg KD 09 L-2, KD20 D i KD21 D, KD24 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczającej dróg KD20 D i KD24 
D oraz projektowanych w liniach rozgraniczających dróg KD09 L-2, KD21 D linii 
elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD09 L-2, KD20 
D, KD21 D, KD24 D, 

 
8. Tereny o symbolu: N 79 MNU-2, N80 MNU-2 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
N79MNU-2 

powierzchnia terenu [ha]:  0,47; (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
N80MNU-2 

powierzchnia terenu [ha]:  0,78; (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusze 7 i 8 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 

minimalna powierzchnia działki budowlanej 1200 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusze 7 i 8 do niniejszej uchwały linią przerywaną 
wskazane zostały proponowane podziały na działki budowlane. 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 70 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu elementarnego N79 MNU-2, N80 MNU-2 z dróg oznaczonych 
symbolem terenu elementarnego KD22 D i KD06 L-1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD06 L-1 i projektowanego 
w liniach rozgraniczających dróg KD22 D, wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
dróg KD22 D, KD06 L-1, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczającej dróg KD06 L-1, KD22 
D. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD06 L-1, KD22, 
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9. Tereny o symbolu: N22 MNUr, N24 MNUr, N62 MNUr, N64 MNUr, N66 MNUr– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi 
nieuciążliwe 
Symbol terenu: N22MNUr powierzchnia terenu [ha]: 1,23 ; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N24MNUr powierzchnia terenu [ha]:  2,12; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N62MNUr powierzchnia terenu [ha]:  1,03; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N64MNUr powierzchnia terenu [ha]:  0,55; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N66MNUr powierzchnia terenu [ha]:  0,68; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
 
2) 
 
 
 
 
3) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
zachowuje się istniejącą zabudowę zagrodową z zakazem rozbudowy i nadbudowy 
istniejącej zabudowy zagrodowej na cele związane z produkcją rolną. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie istniejącą linią zabudowy,  
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 1, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o,  
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 
 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 50 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
2) 

w liniach rozgraniczających terenów elementarnych: 
a) N22MNUr  na działkach nr 494/1, 493/1, 494, 496, 497 
b) N24 MNUr na działkach nr 114, 106/1, 104/21, 102/1, 101/1  
c) N62 MNUr Na działce 118/1, 
d) N64 MNNr na działkach nr 117/1, 199/3, 178/3, 
e) N66 MNUr na działkach nr 500/1, 503/1, 504/1, 505/2, 509/2 znajdują się budynki 

mieszkalne wpisane do ewidencji konserwatorskiej wskazane w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.c, 
obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2, 

tereny elementarne położone w strefie B ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego 
wsi Niekłończyca, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 5 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
 

utrzymuje się istniejące wjazdy na działki budowlane z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD02 Z, 
tereny elementarne N24 MNUr i N62 MNUr obsługiwany z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD20 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD02 Z i KD20 D 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg KD02 Z i KD20 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających dróg KD02 Z i 
KD20 D linii elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD02 Z i KD20 D, 

 
10. Tereny o symbolu: N55 MNUr, N59 MNUr, N69 MNUr– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu: N55MNUr powierzchnia terenu [ha]:  1,04; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N59MNUr powierzchnia terenu [ha]:  0,26; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N69MNUr powierzchnia terenu [ha]:  0,35; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
 
2) 
 
 
 
 
3) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
zachowuje się istniejącą zabudowę zagrodową z zakazem rozbudowy i nadbudowy 
istniejącej zabudowy zagrodowej na cele związane z produkcją rolną. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
 
4) 
 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
na terenach elementarnych N69 MNUr i częściowo N55 MNUr budynki należy lokalizować 
zgodnie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wskazanymi na załączniku  rysunkowym nr 1 
arkusz 7 do niniejszej uchwały, 
na terenie elementarnym N55 MNUr budynki należy lokalizować zgodnie z istniejącą linią 
zabudowy, 
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5) 
6) 
 
7) 
8) 
9) 
10) 
 
11) 
12) 

maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 1, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 
 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 50 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
 
 
 
2) 

w liniach rozgraniczających terenów elementarnych: 
a) N55MNUr  na działkach nr 193/2, 194/4 
b) N59 MNUr na działkach nr 197/5 znajdują się budynki mieszkalne wpisane do ewidencji 

konserwatorskiej wskazane w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.c, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 
2, 

tereny elementarne N59 MNUr i częściowo N55 MNUr położone w strefie B ochrony 
konserwatorskiej układu przestrzennego wsi Niekłończyca, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 
pkt. 5 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
 
 
 
3) 

utrzymuje się istniejące wjazdy na działki budowlane z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD02 Z, 
teren elementarny N55 MNUr obsługiwany dodatkowo z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD24 D, 
teren elementarny N59 MNUr obsługiwany dodatkowo z ciągu pieszo-jezdnego 
oznaczonego symbolem terenu elementarnego KD38 CP, 
teren elementarny N69 MNUr obsługiwany z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD23 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD02 Z i KD23 D, KD24 D 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg KD02 Z i KD23 D, KD24 D. 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających dróg KD02 Z i 
KD23 D , KD24 D linii elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD02 Z i KD23 D, 
KD24 D, 

 
11. Tereny o symbolu: N08 MUR, N12 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: N08 MUR powierzchnia terenu [ha]:  2,00; (arkusz B / arkusz 6 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N12 MUR powierzchnia terenu [ha]:  1,77; (arkusz B / arkusz 6 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.5, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości: 
a) 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD04 L-1, 
b) 4 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej drogi wiejskiej, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 ustala się minimalną powierzchnię działki gruntu przeznaczonej pod lokalizację zabudowy 
zagrodowej 2000m². 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 70% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny N12 MUR w części położony w strefie WIII ochrony archeologiczno- 
konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenów elementarnych z istniejącej drogi wiejskiej, 
część terenu elementarnego N08 MUR obsługiwana z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD04 L-1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z projektowanego w liniach rozgraniczających dróg  KD04 L-1 i istniejącej 
drodze wiejskiej wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD04 L-1, 
zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii elektroenergetycznej n.n. w liniach 
rozgraniczających drogi KD04 L-1 i wzdłuż istniejącej drogi wiejskiej. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD04 L-1, 
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12. Teren o symbolu: N37 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: N37MUR 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,25; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 15 od linii rozgraniczającej z terenami 
lasów 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD20 D 
poprzez istniejącą drogę wiejską. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 

zasilanie w wodę z projektowanego w liniach rozgraniczających drogi  KD20 D wodociągu 
gminnego, 
dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe lub przydomową oczyszczalnię ścieków, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. wzdłuż linii 
rozgraniczających drogi KD20 D, 

 
13. Tereny o symbolu: N43 MUR, N46 MUR, N50 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: N43MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,84; (arkusz B) 
Symbol terenu: N46MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,38; (arkusz B) 
Symbol terenu: N50MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,54; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 m od zewnętrzne krawędzi jezdni drogi 
KD24 D, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 60% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD24 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 

zasilanie w wodę z projektowanego w liniach rozgraniczających drogi  KD24 D wodociągu 
gminnego, 
dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe lub przydomową oczyszczalnię ścieków, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. wzdłuż linii 
rozgraniczających drogi KD24 D  

 
14. Teren o symbolu: N44 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: N44MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,33; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 15 od linii rozgraniczającej z terenami 
lasów 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 
 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 60% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny w całości położony w strefie WIII ochrony archeologiczno- 
konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 
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6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD24 D 
poprzez istniejącą drogę wiejską. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 

zasilanie w wodę z projektowanego w liniach rozgraniczających drogi  KD24 D wodociągu 
gminnego, 
dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe lub przydomową oczyszczalnię ścieków, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. wzdłuż linii 
rozgraniczających drogi KD24 D. 

 
15. Tereny o symbolu: N73 MUR, N81 MUR – zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: N73MUR powierzchnia terenu [ha]:  3,82; (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N81MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,44; (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD22D, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 60% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 w liniach rozgraniczających terenu elementarnego N73 MUR na działkach nr 532/1, 528/3, 
527/6 znajdują się budynki mieszkalne wpisane do ewidencji konserwatorskiej wskazane w 
§5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.c, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2, 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD22 D 
poprzez istniejące drogi wiejskie. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi  KD22 D wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD22 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. wzdłuż linii 
rozgraniczających drogi KD22 D. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD22D, 

 
16. Tereny o symbolu: N25 OT-3, N49 OT-3  – przepompownie ścieków 
Symbol terenu: N25OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,20; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N49OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,06; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 projektowana przepompownia ścieków 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego N25 OT-3 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD20 D, 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego N49 OT-3 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD24 D, 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 

zasilanie terenu elementarnego N25 OT-3 w energię elektryczną z istniejących w liniach 
rozgraniczających drogi KD20 D linii elektroenergetycznej n.n, 
zasilanie terenu elementarnego N49 OT-3 w energię elektryczną z istniejących w liniach 
rozgraniczających drogi KD24 D linii elektroenergetycznej n.n. 
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17. Teren o symbolu N63 OT-4– stacja transformatorowa 
Symbol terenu: N63OT-4 powierzchnia terenu [ha]:  0,02; (arkusz B/ arkusz 7 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

 stacja transformatorowa 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występuje 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD20 D  

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 
 

zasilanie w energię elektryczną z istniejącej wzdłuż  linii rozgraniczających drogi KD20 D linii 
elektroenergetycznych n.n. 

 
18. Teren o symbolu: N90 OT-6 – przepompownia melioracyjna 
Symbol terenu: N90OT-6 1. powierzchnia terenu [ha]:  0,10; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 przepompownia melioracyjna 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 

teren w całości położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, 
obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14, 
teren w całości w granicach pasa ochronnego, obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 
pkt.12. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

obsługa komunikacyjna poprzez istniejącą drogę wiejską 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 
 
 

zasilanie terenu w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. 
doprowadzonej do przepompowni od strony północno-zachodniej. 

 
19. Tereny o symbolu: N03 RO,N07 RO, N09 RO, N11 RO, N13 RO, N16 RO,  N17 RO, N21 RO,N29 RO, N31 RO, 35 RO, N39 
RO, N42 RO, N67 RO, N70 RO, N78 RO, N82 RO – tereny produkcji rolnej 
Symbol terenu: N03RO powierzchnia terenu [ha]:  11,53;     (arkusz B) 
Symbol terenu: N07RO powierzchnia terenu [ha]:  6,06;       (arkusz B / arkusz 6 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N09RO powierzchnia terenu [ha]:  3,62;       (arkusz B / arkusz 6 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N11RO powierzchnia terenu [ha]:  12,62;     (arkusz B / arkusz 6 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N13RO powierzchnia terenu [ha]: 25,50;      (arkusz B / arkusz 6 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N16RO powierzchnia terenu [ha]: 10,52;      (arkusz B / arkusz 6 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N17RO powierzchnia terenu [ha]:  1,64;       (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N21RO powierzchnia terenu [ha]:  1,57;       (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N29RO powierzchnia terenu [ha]:  7,55;       (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N31RO powierzchnia terenu [ha]:  3,69;       (arkusz B) 
Symbol terenu: N35RO powierzchnia terenu [ha]:  10,74;     (arkusz B) 
Symbol terenu: N39RO powierzchnia terenu [ha]:  1,99;       (arkusz B) 
Symbol terenu: N42RO powierzchnia terenu [ha]:  12,05;     (arkusz B) 
Symbol terenu: N67RO powierzchnia terenu [ha]:  3,86;       (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N70RO powierzchnia terenu [ha]:  3,23;       (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N78RO powierzchnia terenu [ha]:  10,03;       (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N82RO powierzchnia terenu [ha]:  3,82;         (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

tereny produkcji rolnej, 
dopuszcza się lokalizację budynków i urządzeń gospodarczych niezbędnych do prowadzenia 
produkcji rolnej. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej - 7 m. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
 
2) 

tereny elementarne N21 RO i N67 RO położony w strefie konserwatorskiej E ochrony 
ekspozycji sylwety wsi Niekłończyca od strony linii kolejowej, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 
pkt. 6. 
tereny elementarne N09 RO, N11 RO, N29 RO częściowo położone w strefie WIII ochrony 
archeologiczno- konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 
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6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 zasilanie budynków gospodarczych poprzez wykonanie podłączeń do istniejących wzdłuż 
linii rozgraniczających dróg publicznych linii elektroenergetycznych n.n. 

 
20. Tereny o symbolu: N01 RZ,N02 RZ, N18 RZ, N32 RZ, N33 RZ, N41 RZ,  N51 RZ, N72 RZ,N85 RZ, N86 RZ, N87 RZ, N89 RZ, 
N91 RZ, N93 RZ – tereny łąk, pastwisk, nieużytków 
Symbol terenu: N01RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,73;  (arkusz B) 
Symbol terenu: N02RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,82;  (arkusz B) 
Symbol terenu: N18RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,50;  (arkusz B) 
Symbol terenu: N32RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,68;  (arkusz B) 
Symbol terenu: N33RZ powierzchnia terenu [ha]:  13,52; (arkusz B) 
Symbol terenu: N41RZ powierzchnia terenu [ha]:  2,06;   (arkusz B) 
Symbol terenu: N51RZ powierzchnia terenu [ha]:  2,63;   (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N72RZ powierzchnia terenu [ha]:  1,29;   (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N85RZ powierzchnia terenu [ha]:  83,73;  (arkusz A) 
Symbol terenu: N86RZ powierzchnia terenu [ha]:  83,66;  (arkusz A) 
Symbol terenu: N87RZ powierzchnia terenu [ha]:  22,93;  (arkusz A) 
Symbol terenu: N89RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,64;    (arkusz A) 
Symbol terenu: N91RZ powierzchnia terenu [ha]:  2,02;    (arkusz A) 
Symbol terenu: N93RZ powierzchnia terenu [ha]:  1,34;    (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 łąki, pastwiska, nieużytki do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
2) 
 
 
3) 
 
4) 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 
tereny elementarne N85 RZ, N86 RZ, N87 RZ, N89 RZ, N91 RZ, N93 RZ położone na 
obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §5 
ust.4 pkt 14. 
tereny elementarne N86 RZ, N87 RZ, N89 RZ, N90 RZ, N93 RZ położone w granicach pasa 
ochronnego, obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.12. 
tereny elementarne N87 RZ, N93 RZ położone w granicach pasa technicznego, obowiązują 
ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt 11. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 tereny elementarne N18 RZ, N33 RZ częściowo położone w strefie WIII ochrony 
archeologiczno- konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt  8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
21. Tereny o symbolu:N05 UN, N68 UN - usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu: N05UN  powierzchnia terenu [ha]:  1,43; (arkusz B) 
Symbol terenu: N68UN  powierzchnia terenu [ha]:  0.22; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
 
 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 
 
9) 

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości: 
a) 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD04 L-1, 
b) 6 m od zewnętrznej krawędzi dróg KD18 D, KD23 D, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy usługowej – 1, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o za wyjątkiem dachów 
łamanych, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 minimalna powierzchnia działki budowlanej 2000m². 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej wynosi 60 % powierzchni 
terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny N68 UN położony w strefie konserwatorskiej E ochrony ekspozycji sylwety 
wsi Niekłończyca od strony linii kolejowej, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 6. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego N05 UN z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD04 L-1, 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego N68 UN z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD23 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD23 D i projektowanego 
w liniach rozgraniczających drogi KD04 L-1wodociągu gminnego, 
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2) 
 
3) 
 
4) 

podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg KD04 L-1, KD23 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczających drogi KD23 D i 
projektowane w liniach rozgraniczających drogi KD04 L-1 linii elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD04L-1, KD23D, 

 
22. Teren o symbolu:N27 UN-1- tereny związków wyznaniowych 
Symbol terenu: N27UN-1  powierzchnia terenu [ha]:  0,11; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejący kościół rzymsko – katolicki do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
 

zakaz wznoszenia wszelkiej nowej zabudowy, 
należy zachować istniejącą linię zabudowy, 
należy dążyć do zachowania historycznej sylwety kościoła, stanowiącego dominantę 
historyczną i kulturową w krajobrazie wsi. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej wynosi 60 % powierzchni 
terenu, 
należy dążyć do zachowania istniejącego szpaleru kasztanowców od strony wschodniej 
działki. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
2) 

budynek kościoła wpisany do rejestru zabytków Województwa Zachodniopomorskiego, 
obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 1, 
teren znajduje się w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującej XVIII-wieczny 
kościół wraz z otoczeniem, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt 3 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 zachowuje się istniejący dojazd z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD02 Z 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z linii 
elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, 

 
23. Teren o symbolu:N65 UN-2- tereny usług użyteczności publicznej 
Symbol terenu: N65UN-2 powierzchnia terenu [ha]:  0,33; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 zabudowa użyteczności publicznej  

 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 2 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości: 
a) 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD02 Z, 
b) 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD33 W, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 40% powierzchni terenu elementarnego 
przeznaczonego pod zabudowę usług publicznych. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
2) 

teren elementarny we wschodniej części jest położony w strefie B ochrony konserwatorskiej 
układu przestrzennego wsi Niekłończyca, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 5. 
teren elementarny w zachodniej części jest położony w strefie konserwatorskiej E ochrony 
ekspozycji sylwety wsi Niekłończyca od strony linii kolejowej, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 
pkt. 6. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD33W. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD33W, wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD33W, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających drogi KD33W linii 
elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD33W, 
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24. Teren o symbolu:N56 UN-3- tereny zabudowy usług oświaty 
Symbol terenu: N56UN-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,67; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa usług oświaty wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem 
dopuszcza się realizację świetlicy rady sołeckiej 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy - 15 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 3 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować: 
a) od strony drogi KD02 Z zgodnie z istniejącą linią zabudowy, 
b) na pozostałym terenie zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczoną na 

załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 7 do niniejszej uchwały, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 60% powierzchni terenu elementarnego 
przeznaczonego pod zabudowę usług publicznych. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny w zachodniej części jest położony w strefie B ochrony konserwatorskiej 
układu przestrzennego wsi Niekłończyca, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 5. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD24 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z linii 
elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, 

 
25. Teren o symbolu:N20 US- tereny usług sportu 
Symbol terenu: N20US powierzchnia terenu [ha]:  0,57; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 teren usług sportu 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
 
 
7) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.5, 
maksymalna wysokość zabudowy - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1 
dachy kształtowane indywidualnie,  
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości: 
a) 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD02 Z, 
b) 20 m od zewnętrznych torów kolejowych, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni terenu elementarnego 
przeznaczonego pod zabudowę usług publicznych. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
2) 

teren elementarny we wschodniej części jest położony w strefie B ochrony konserwatorskiej 
układu przestrzennego wsi Niekłończyca, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 5. 
teren elementarny w zachodniej części jest położony w strefie konserwatorskiej E ochrony 
ekspozycji sylwety wsi Niekłończyca od strony linii kolejowej, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 
pkt. 6. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD02 Z. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z linii 
elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, 
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26. Teren o symbolu:N92 WL- wały ochronne 
Symbol terenu: N92WL powierzchnia terenu [ha]:  0,73; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 wały ochronne 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust. 4 pkt. 10 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 
 

tereny elementarne położone na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, 
obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14. 
tereny elementarne położone w granicach pasa technicznego, obowiązują ustalenia zawarte 
w §5 ust4 pkt.11. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
27. Teren o symbolu:N71 ZC - cmentarz 
Symbol terenu: N71ZC powierzchnia terenu [ha]:  0,69; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

cmentarz czynny 
dopuszcza się realizację parkingu dla obsługi funkcji podstawowej 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 zagospodarowanie terenu musi być zgodne z przeznaczeniem 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 wzdłuż granic cmentarza należy wprowadzić szpaler drzew 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny w północnej części jest położony w strefie B ochrony konserwatorskiej 
układu przestrzennego wsi Niekłończyca, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 5. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD02 Z 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z linii 
elektroenergetycznej n.n. 

 
28. Tereny o symbolu: N 04 ZL, N06 ZL, N10 ZL, N14 ZL,  N30 ZL, N36 ZL, N38 ZL, N40 ZL, N45 ZL, N47 ZL, N74 ZL, N75 ZL, 
N76 ZL, N77 ZL, N83 ZL, N84 ZL - lasy 
Symbol terenu: N04ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,16; (arkusz B) 
Symbol terenu: N06ZL powierzchnia terenu [ha]:  1,18; (arkusz B) 
Symbol terenu: N10ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,29; (arkusz B / arkusz 6 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N14ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,56; (arkusz B / arkusz 6 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N30ZL powierzchnia terenu [ha]:  17,62;(arkusz B) 
Symbol terenu: N36ZL powierzchnia terenu [ha]:  1,50;  (arkusz B) 
Symbol terenu: N38ZL powierzchnia terenu [ha]:  1,84;  (arkusz B) 
Symbol terenu: N40ZL powierzchnia terenu [ha]:  1,43;  (arkusz B) 
Symbol terenu: N45ZL powierzchnia terenu [ha]:  3,37;  (arkusz B) 
Symbol terenu: N47ZL powierzchnia terenu [ha]:  4,92;  (arkusz B) 
Symbol terenu: N74ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,86;  (arkusz B/ arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N75ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,86;  (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N76ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,23;  (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N77ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,16;  (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N83ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,03;  (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: N84ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,35;  (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejące lasy do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 
 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 tereny elementarne N10ZL, N14ZL, N30ZL, N45 ZL położone w strefie W III ochrony 
archeologiczno – konserwatorskiej, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8. 

6. ustalenia   nie występuje 
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komunikacyjne 
7. ustalenia 

inżynieryjne 
 nie występuje 

 
 
 
29. Teren o symbolu: N 28 ZP – zieleń gminna 
Symbol terenu: N28ZP  powierzchnia terenu [ha]:  0,03;  (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 urządzona zieleń gminna na wysepce drogowej 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 teren w całości do zachowania jako teren biologicznie czynny. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny położony w strefie W III ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 teren dostępny od strony dróg oznaczonych symbolem terenu elementarnego KD02 Z i 
KD09 L-2.  

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 

 
 § 10. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych ter enów elementarnych w 

obr ębie Dębostrów. 
 
1. Tereny o symbolu: D11 K, D112 K, D137 D  –  urządzenia melioracji wodnych 
Symbol terenu: D111K powierzchnia terenu [ha]:  2,31; (arkusz A) 
Symbol terenu: D112K powierzchnia terenu [ha]:  5,00; (arkusz A) 
Symbol terenu: D137K powierzchnia terenu [ha]:  6,17; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejące urządzenia melioracji wodnych – kanały melioracyjne do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust.4 pkt.10. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 

tereny elementarne położone na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, 
obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14. 
tereny elementarne położone częściowo w granicach pasa ochronnego, obowiązują 
ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.12. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występują 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występują 

 
2. Teren o symbolu: D117 KS –  teren pętli autobusowej 
Symbol terenu: D117KS powierzchnia terenu [ha]:  0,58; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejąca pętla autobusowa 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 teren  elementarny położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, 
obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD10 L-2 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występują 
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3. Tereny o symbolu: D15 MNU, D17 MNU, D18 MNU, D51 MNU –  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu: D15MNU powierzchnia terenu [ha]:  0,09;  (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D17MNU powierzchnia terenu [ha]:  0,56;  (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D18MNU powierzchnia terenu [ha]:  0,75;  (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D51MNU powierzchnia terenu [ha]:  0,01;  (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
 
4) 
 
 
5) 
6) 
 
7) 
8) 
9) 
10) 
 
11) 
12) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
na terenach elementarnych D15 MNU, D17 MNU, D18 MNU budynki należy lokalizować 
zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 
arkusz 8 do niniejszej uchwały, 
na terenie elementarnym D51 MNU budynki należy lokalizować w minimalnej odległości: 
a) 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD02 Z, 
b) 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD07 L-1, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 minimalna powierzchnia działki budowlanej 800 m². 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 50 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
 
 

obsługa komunikacyjna terenów elementarnych D15 MNU, D17 MNU, D18 MNU z drogi 
oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD06 L-1, 
zachowuje się istniejące wjazdy na działki budowlane położone w liniach rozgraniczających 
terenu elementarnego D51 MNU z drogi oznaczonej symbolem KD02 Z, dla 
noworealizowanej zabudowy ustala się wjazdy z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD07 L-1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD02 Z i KD06 L-
1wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
dróg KD02 Z i KD06 L-1,  
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczającej dróg KD02 Z i KD06 
L- linii elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD02 Z, KD06 L-
1, 

 
4. Tereny o symbolu: D21 MNU-1, D25 MNU-1,D24 MNU-1, D27 MNU-1–  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi 
nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
D21MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,29;  (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
D24MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,64;  (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
D25MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,76;  (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
D27MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,88;  (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 10 do niniejszej uchwały, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 



 57

6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 

minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 10 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
zostały proponowane podziały na działki budowlane dla terenów elementarnych D21 MNU-1 
i częściowo D24 MNU-1. 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 50 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 w liniach rozgraniczających terenu elementarnego D25MNU-1  na działkach  nr 329 i 332 
znajdują się budynki mieszkalne wpisane do ewidencji konserwatorskiej wskazane w §5 ust. 
2 pkt. 2.ppkt.d, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenów elementarnych z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD06 L-1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi  KD06 L-1wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
drogi KD06 L-1,  
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczającej drogi  KD06 L-1 linii 
elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD06L-1, 

 
5. Tereny o symbolu: D46 MNU-1, D50 MNU-1, D52 MNU-1–  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
D46MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,45;  (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
D50MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  1,72;  (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 

Symbol terenu:  
D52MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  1,72;  (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
 
4) 
 
 
 
5) 
6) 
 
7) 
8) 
9) 
10) 
 
11) 
12) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
na terenie elementarnym D46 MNU-1 budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi 
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 
10 do niniejszej uchwały, 
na terenach elementarnych D50 MNU-1 i D52 MNU-1 budynki należy lokalizować w 
minimalnej odległości: 
a) 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD02 Z, 
b) 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD07 L-1, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000 m² 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 50 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 w liniach rozgraniczających terenu elementarnego D52MNU-1  na działce  nr 257/3 znajduje 
się budynek mieszkalny wpisany do ewidencji konserwatorskiej wskazane w §5 ust. 2 pkt. 
2.ppkt.d, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

zachowuje się istniejące wjazdy na działki budowlane położone w liniach rozgraniczających 
terenów elementarnych z drogi oznaczonej symbolem KD02 Z,  
dla noworealizowanej zabudowy w liniach rozgraniczających terenu D52 MNU-1 ustala się 
wjazdy z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD07 L-1. 
 
 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi  KD02 Z wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
drogi KD02 Z,  
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3) 
 
4) 

zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w liniach rozgraniczającej drogi  KD02 Z linii 
elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, 

 

 
6. Teren o symbolu: D62 MNU-1 –  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
D62MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,18;  (arkusz B / arkusz 11 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            
samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD30 D, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 70 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny położony w strefie W III ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej  symbolem terenu elementarnego KD30D 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
5) 

zasilanie w wodę z projektowanego w liniach rozgraniczających drogi  KD30 D wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
drogi KD30 D,  
zasilanie w energię elektryczną z projektowanej wzdłuż linii rozgraniczającej drogi  KD30 D 
linii elektroenergetycznych n.n. 
w południowej części działki znajduje się gazociąg wysokiego ciśnienia 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD30 D, 

 
 

7. Tereny o symbolu: D71 MNU-1, D73 MNU-1 –  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
D71MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  1,00; (arkusz B) 

Symbol terenu:  
D73MNU-1 

powierzchnia terenu [ha]:  0,74; (arkusz B / arkusz 7 i 9 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            
samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
 
5) 
6) 
 
7) 
8) 
9) 
10) 
 
11) 
12) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusze 7 i 9 do niniejszej uchwały,  
na działkach nr 213/2 213/3  oraz na terenie elementarnym D71 MNU-1 budynki należy 
lokalizować w minimalnej odległości 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD02 Z, 
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 

minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 9 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
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zostały proponowane podziały na działki budowlane. 
4. ustalenia 

ekologiczne 
 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 60 % 

powierzchni terenu. 
5. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 
 
3) 

obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej  symbolem terenu elementarnego KD28D, 
obsługa komunikacyjna działki 213/3 z drogi oznaczonej  symbolem terenu elementarnego 
KD02 Z. 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego D71 MNU-1 z drogi oznaczonej symbolem 
KD10L-2 poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną w trakcie podziału terenu na działki 
budowlane 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg  KD28 D i KD02 Z 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
dróg  KD28 D i KD02 Z,  
zasilanie w energię elektryczną z istniejących wzdłuż linii rozgraniczającej dróg  KD28 D i 
KD02 Z linii elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD02 Z i KD28 D, 

 
8. Teren o symbolu: D79 MNU-2 –  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu:  
D79MNU-2 

powierzchnia terenu [ha]:  0,89; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

1) 
 
2) 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędną infrastrukturą i 
zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy atrialnej, 
zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z 
zakazem: 
a) wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
b) wprowadzania usług wymagających dostaw częściej niż raz na 2 dni i            

samochodami cięższymi niż 3.5 tony. 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
 
2) 
3) 
 
4) 
5) 
 
6) 
7) 
8) 
9) 
 
10) 
11) 

na jednej działce budowlanej można wykonać tylko jeden budynek mieszkalny i jeden 
usługowy lub jeden budynek mieszkalno-usługowy, 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5, 
budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusze 7 i 8 do niniejszej uchwały,  
maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo 
usługowej – 2, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 7m, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
2) 

minimalna powierzchnia działki budowlanej 2000 m², 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 7 do niniejszej uchwały linią przerywaną wskazane 
zostały proponowane podziały na działki budowlane dla terenu elementarnego D79 MNU-2. 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla pojedynczej działki budowlanej wynosi 60 % 
powierzchni terenu. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego D32 MNU-2 z drogi oznaczonej  symbolem 
terenu elementarnego KD09 L-1, 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego D79 MNU-2 z drogi oznaczonej  symbolem 
terenu elementarnego KD23 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi  KD02 Z i projektowanego 
w liniach rozgraniczających drogi KD09 L-1 wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
dróg  KD09 L-1 i KD02 Z,  
zasilanie w energię elektryczną z istniejących wzdłuż linii rozgraniczającej dróg KD09 L-1 i 
KD02 Z linii elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD09 L-1, KD02 
Z, 
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9. Teren o symbolu: D04 MUR –  zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: D04MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,47; (arkusz D) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD03 Z, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD03 Z. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
3) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi  KD03 Z wodociągu 
gminnego, 
dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe lub przydomową oczyszczalnię ścieków, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. wzdłuż linii 
rozgraniczających drogi KD03 Z. 

 
10. Teren o symbolu: D08 MUR –  zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: D08MUR powierzchnia terenu [ha]:  1,25; (arkusz D) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 
3) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna, 
dopuszcza się prowadzenie usług turystyki w ramach budynku mieszkalnego 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 2, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 20 m od zewnętrznych torów 
kolejowych, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 60% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna poprzez istniejącą wzdłuż terenów kolei drogę wiejską. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
3) 

podłączenie terenu do istniejącego w liniach rozgraniczających drogi  KD02 Z wodociągu 
gminnego , 
dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe lub przydomową oczyszczalnię ścieków, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. wzdłuż terenów 
kolei. 

 
11. Teren o symbolu: D12 MUR –  zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: D12MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,25 (arkusz D) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
istniejącej drogi nieobjętej ustaleniami planu, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 40% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z istniejącej, przyległej do południowej granicy terenu 
elementarnego, drogi. 
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7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
3) 

podłączenie wodociągu gminnego projektowanego w liniach rozgraniczających istniejącej 
drogi nie objętej ustaleniami planu, 
dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe lub przydomową oczyszczalnię ścieków, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. wzdłuż drogi nie 
objętej ustaleniami planu. 

 
12. Tereny o symbolu: D30 MUR,D32 MUR, D63 MUR –  zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: D30MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,19; (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D32MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,67; (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D63MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,13; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
 
8) 
 
9) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
na terenie elementarnym D30 MUR budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 
10, 
na terenie elementarnym D63 MUR budynki należy lokalizować 
w minimalnej odległości 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD02 Z, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego D30 MUR I D32 MUR z drogi oznaczonej 
symbolem terenu elementarnego KD06 L-1, 
dla terenu elementarnego D63 MUR zachowuje się istniejący wjazd z drogi oznaczonej 
symbolem terenu elementarnego KD02 Z. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD02 Z i KD06 L-1 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
dróg  KD06 L-1 i KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. w liniach 
rozgraniczających dróg  KD06 L-1 i KD02 Z. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD02 Z, KD06 L-1 

 
13. Teren o symbolu: D35 MUR–  zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: D35MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,17;  (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD26 D, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 60% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD26 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
3) 

zasilanie w wodę z istniejącego wzdłuż linii rozgraniczającej z terenami kolei, wodociągu 
gminnego, 
dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe lub przydomową oczyszczalnię ścieków, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. wzdłuż linii 
rozgraniczających terenami kolei. 
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14. Tereny o symbolu: D42 MUR, D43 MUR, D76 MUR, D83 MUR, D84 MUR, D87 MUR–  zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: D42MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,36;  (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D43MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,54;  (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D76MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,77;  (arkusz B / arkusz 7 i 9 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D83MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,54;  (arkusz B / arkusz 9 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D84MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,56;  (arkusz B / arkusz 9 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D87MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,53;  (arkusz B / arkusz 9 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi 
na załączniku rysunkowym nr 1 arkusze 7 i 9 do niniejszej uchwały, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 60% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 w liniach rozgraniczających terenów elementarnych: 
a) D43MUR na działce  nr 271 
b) D83 MUR na działce nr 176 znajdują się budynki mieszkalne wpisane do ewidencji 

konserwatorskiej wskazane w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.d, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 
2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

dla terenów elementarnych D42 MUR i D43 MUR zachowuje się istniejące wjazdy z drogi 
oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD02 Z,  
obsługa komunikacyjna  terenów elementarnych D76 MUR i D83 MUR, D84 MUR, D87 MUR 
z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD28 D.  

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających dróg KD 27 D, KD28 D 
wodociągu gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
dróg  KD 27 D, KD28 D, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. w liniach 
rozgraniczających dróg KD 27 D, KD28 D. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających dróg KD27 D, KD28 D 

 
15. Teren o symbolu: D69 MUR, D91 MUR –  zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: D69MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,75;  (arkusz B) 
Symbol terenu: D91MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,70;  (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.5, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi drogi 
KD10 L-2, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 60% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna  terenu elementarnego z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD10 L-2.  

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD10 L-2 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
drogi KD10 L-2, 
zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii elektroenergetycznej n.n. w liniach 
rozgraniczających drogi KD10 L-2. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD10L-1 
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16. Teren o symbolu: D78 MUR –  zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: D78MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,45; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować zgodnie o obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wskazanymi na załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 7 do niniejszej uchwały, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 60% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 na działce nr 1/5 znajduje się budynek mieszkalny wpisane do ewidencji konserwatorskiej 
wskazany w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.d, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 zachowuje się istniejące wjazdy z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD02 
Z. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
drogi KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. w liniach 
rozgraniczających drogi KD02 Z. 
podłączenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z 

 
17. Tereny o symbolu: D94 MUR, D95 MUR –  zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: D94MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,25; (arkusz B) 
Symbol terenu: D95MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,20; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 m od zewnętrznej krawędzi drogi 
KD28 D, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna  terenu elementarnego z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD28 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD10 L-2 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
drogi KD10 L-2, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. w liniach 
rozgraniczających drogi KD10 L-2. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD10L-2 

 
18. Teren o symbolu: D102 MUR –  zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: D102 MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,38; (arkusz B / arkusz 11 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości: 
a) 8 m od zewnętrznej krawędzi drogi KD10 L-2, 
b) 6 m od zewnętrznej krawędzi drogi KD29 D, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia  minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 
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ekologiczne przeznaczonej pod zabudowę zagrodową 
5. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna  terenu elementarnego z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD10 L-2. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD10 L-2 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
drogi KD10 L-2, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. w liniach 
rozgraniczających drogi KD10 L-2. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD10L-2 

 
19. Tereny o symbolu: D105MUR, D107 MUR, D118 MUR, D120 MUR, D122 D –  zabudowa zagrodowa 
Symbol terenu: D105MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,15; (arkusz B) 
Symbol terenu: D107MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,13; (arkusz B) 
Symbol terenu: D118MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,61; (arkusz A) 
Symbol terenu: D120MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,12; (arkusz A) 
Symbol terenu: D122MUR powierzchnia terenu [ha]:  0,16; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa zagrodowa wraz z niezbędna infrastrukturą, 
produkcja rolna. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 
 
9) 
 
 
 
10) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1, 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach na budynku mieszkalnym wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
dla terenu elementarnego D105 MUR budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 6 
m od zewnętrznej krawędzi drogi KD30 D, 
dla terenów elementarnych D107 MUR, D118 MUR budynki należy lokalizować w minimalnej 
odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi drogi KD10 L-2, 
dla terenów elementarnych D120 MUR, D122 MUR budynki należy lokalizować w minimalnej 
odległości: 
a) 8 m od zewnętrznej krawędzi drogi KD10 L-2, 
b) 6 m od zewnętrznej krawędzi drogi KD32 D, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działki gruntu 
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową, 
teren elementarny D118 MUR położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo 
powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
 
3) 

obsługa komunikacyjna  terenu elementarnego D105 MUR z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD30 D, 
obsługa komunikacyjna  terenów elementarnych D107 MUR, D118 MUR i D122 MUR z drogi 
oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD10 L-2, 
obsługa komunikacyjna  terenu elementarnego D120 MUR z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD32 D, 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD10 L-2 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej liniach rozgraniczających 
drogi KD10 L-2, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. w liniach 
rozgraniczających drogi KD10 L-2. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD10L-2 

 
20. Teren o symbolu: D66 OT-1 –  tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę 
Symbol terenu: D66OT-1 powierzchnia terenu [ha]:  5,86; (arkusz B / arkusz 11 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejące i projektowane ujęcia wód głębinowych  

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występują 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 zakaz wtórnych podziałów 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust 4 pkt. 9 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD10 L-2 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 

teren podłączony do gminnej sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających drogi KD10 L-
2, 
teren podłączony do gminnej sieci kanalizacyjnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
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 drogi KD10 L-2, 
zasilanie terenu w energię elektryczną z istniejącej linii elektroenergetycznej n.n. w liniach 
rozgraniczających drogi KD10 L-2. 

 
 
21. Teren o symbolu: D58 OT-2 –  tereny stacji redukcyjnej gazu I stopnia 
Symbol terenu: D58OT-2 powierzchnia terenu [ha]:  0,76; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 projektowana stacja redukcyjna gazu I stopnia 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 zagospodarowanie terenu musi być zgodne z przeznaczeniem 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD02 Z 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
22. Tereny o symbolu: D54 OT-3, D75 OT-3, D140 OT-3 –  przepompownie ścieków 
Symbol terenu: D54OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,2; ; (arkusz B) 
Symbol terenu: D75OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,13; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D140OT-3 powierzchnia terenu [ha]:  0,13; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 projektowana przepompownia ścieków 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
 
3) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego D75 OT-3 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD28 D, 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego D54 OT-3 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD07 L-1. 
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego D140 OT-3 z drogi oznaczonej symbolem 
terenu elementarnego KD10 L-1. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 

zasilanie terenu elementarnego D75 OT-3 w energię elektryczną z istniejących w liniach 
rozgraniczających drogi KD28 D linii elektroenergetycznej n.n, 
zasilanie terenu elementarnego D54 OT-3 w energię elektryczną z istniejących w liniach 
rozgraniczających drogi KD02 Z linii elektroenergetycznej n.n. 

 
23. Tereny o symbolu D74 OT-4, D97 OT-4– stacja transformatorowa 
Symbol terenu: N74OT-4 powierzchnia terenu [ha]:  0,02; (arkusz B/ arkusz 7 skala 1:1000) 

Symbol terenu: N97OT-4 powierzchnia terenu [ha]:  0,02; (arkusz B/ arkusz 11 skala 1:1000) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

 stacje transformatorowe 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występuje 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 

obsługa komunikacyjna terenu elementarnego oznaczonego symbolem D74 OT-4 z drogi 
oznaczonej symbolem KD28 D  
obsługa komunikacyjna terenu elementarnego oznaczonego symbolem D97 OT-4 z drogi 
oznaczonej symbolem KD10 L-2 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 
 

zasilanie w energię elektryczną z istniejącej wzdłuż  linii rozgraniczających dróg linii 
elektroenergetycznych n.n. 

 
 
 
 



 66

24. Tereny o symbolu: D11 RO, D16 RO, D19 RO, D34 RO, D44 RO, D56 RO, D59 RO, D67 RO, D82 RO, D85 RO, D88 RO, D93 
RO, D99 RO, D103 RO,  D119 RO, D123 RO – tereny produkcji rolnej 
Symbol terenu: D11RO powierzchnia terenu [ha]:  7,14; (arkusz D) 
Symbol terenu: D16RO powierzchnia terenu [ha]:  0,05; (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D19RO powierzchnia terenu [ha]:  0,61; (arkusz B) 
Symbol terenu: D34RO powierzchnia terenu [ha]:  20,49;(arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D44RO powierzchnia terenu [ha]:  0,50; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D56RO powierzchnia terenu [ha]:  0,60; (arkusz B) 
Symbol terenu: D59RO powierzchnia terenu [ha]:  3,13; (arkusz B) 
Symbol terenu: D67RO powierzchnia terenu [ha]:  1,71;(arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D82RO powierzchnia terenu [ha]:  2,12;(arkusz B / arkusz 7i 9 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D85RO powierzchnia terenu [ha]:  15,55;(arkusz B / arkusz 9 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D88RO powierzchnia terenu [ha]:  8,97;(arkusz B / arkusz 9 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D93RO powierzchnia terenu [ha]:  6,89; (arkusz B) 
Symbol terenu: D99RO powierzchnia terenu [ha]:  0,85;(arkusz B / arkusz 11 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D103RO powierzchnia terenu [ha]:  1,61;(arkusz B / arkusz 11 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D119RO powierzchnia terenu [ha]:  8,69; (arkusz A) 
Symbol terenu: D123RO powierzchnia terenu [ha]:  0,48; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

tereny produkcji rolnej, 
z wyjątkiem terenów elementarnych D65 RO i D85 RO dopuszcza się lokalizację budynków i 
urządzeń gospodarczych niezbędnych do prowadzenia produkcji rolnej. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej - 7 m. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 
dla terenów elementarnych D67 RO i D85 RO ustala się zakaz: 
a) wprowadzania ścieków do ziemi, 
b) rolniczego wykorzystania ścieków, 
c) stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin, 
d) wykonywania robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych, 
e) urządzania obozowisk, 
f) lokalizowania ujęć wód, 
g) grzebania zwłok zwierzęcych, 
h) wydobywania kopalin,  
i) urządzania pryzm kiszonkowych, 
teren elementarny D119 RO położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo 
powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren elementarny D103 RO częściowo położone w strefie WIII ochrony archeologiczno- 
konserwatorskiej,  obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 zasilanie budynków gospodarczych poprzez wykonanie podłączeń do istniejących wzdłuż 
linii rozgraniczających dróg publicznych linii elektroenergetycznych n.n. 

 
25. Teren o symbolu: D39 RO – tereny produkcji rolnej 
Symbol terenu: D39 RO powierzchnia terenu [ha]: 0,53; (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 
 
3) 

tereny produkcji rolnej, 
dopuszcza się lokalizację budynków i urządzeń gospodarczych niezbędnych do prowadzenia 
produkcji rolnej. 
wskazuje się miejsce lokalizacji studni awaryjnej na działce nr 276/1 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej - 7 m. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 dostęp do studni awaryjnej z drogi oznaczonej symbolem przeznaczenia KD02 Z. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 zasilanie budynków gospodarczych poprzez wykonanie podłączeń do istniejących w liniach 
rozgraniczających dróg KD02 Z i KD23 D linii elektroenergetycznych n.n. 
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26. Tereny o symbolu: D03 RZ, D06 RZ, D07 RZ, D09 RZ, D22 RZ, D26 RZ, D28 RZ, D36 RZ, D48 RZ, D49 RZ, D64 RZ, D80 RZ, 
D90 RZ, D106 RZ, D108 RZ, D109 RZ, D113 RZ, D114 RZ, D115 RZ, D124 RZ, D125 RZ, D126 RZ, D128 RZ, D129 RZ, D130 RZ, 
D131 RZ, D133 RZ, D135 RZ, D136 RZ, D138 RZ, D139 RZ – łąki, pastwiska, nieużytki 
Symbol terenu: D03RZ powierzchnia terenu [ha]:  2,67;  (arkusz D) 
Symbol terenu: D06RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,93;  (arkusz D) 
Symbol terenu: D07RZ powierzchnia terenu [ha]:  19,40; (arkusz D) 
Symbol terenu: D09RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,46;   (arkusz D) 
Symbol terenu: D22RZ powierzchnia terenu [ha]:  1,04;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D26RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,06;   (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D28RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,26;   (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D36RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,07;   (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D48RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,16;   (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D49RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,01;   (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D64RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,18;   (arkusz B / arkusz 11 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D80RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,40;   (arkusz B / arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D90RZ powierzchnia terenu [ha]:  1,10;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D106RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,18;   (arkusz B / arkusz 11 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D108RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,07;   (arkusz B / arkusz 11 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D109RZ powierzchnia terenu [ha]:  53,31;  (arkusz A) 
Symbol terenu: D113RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,50;  (arkusz A) 
Symbol terenu: D114RZ powierzchnia terenu [ha]:  21,45;  (arkusz A) 
Symbol terenu: D115RZ powierzchnia terenu [ha]:  7,47;    (arkusz A) 
Symbol terenu: D124RZ powierzchnia terenu [ha]:  29,71;  (arkusz A) 
Symbol terenu: D125RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,48;    (arkusz A) 
Symbol terenu: D126RZ powierzchnia terenu [ha]:  35,91;   (arkusz A) 
Symbol terenu: D128RZ powierzchnia terenu [ha]:  14,19;   (arkusz A) 
Symbol terenu: D129RZ powierzchnia terenu [ha]:  31,44;   (arkusz A) 
Symbol terenu: D130RZ powierzchnia terenu [ha]:  72,44;   (arkusz A) 
Symbol terenu: D131RZ powierzchnia terenu [ha]:  2,12;     (arkusz A) 
Symbol terenu: D133RZ powierzchnia terenu [ha]:  0,80;     (arkusz A) 
Symbol terenu: D135RZ powierzchnia terenu [ha]:  3,98;     (arkusz A) 
Symbol terenu: D136RZ powierzchnia terenu [ha]:  64,57;    (arkusz A) 
Symbol terenu: D138RZ powierzchnia terenu [ha]:  6,48;      (arkusz A) 
Symbol terenu: D139RZ powierzchnia terenu [ha]:  5,30;      (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 łąki, pastwiska, nieużytki do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 
tereny D109 RZ,D114 RZ, D115 RZ, D124, D125RZ, D126 RZ, D128RZ D129RZ, D130RZ, 
D131 RZ, D133 , D135 RZ, D136 RZ, D138 RZ, D139 RZ położone są na obszarze 
narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust4 pkt.14, 
teren D132RZ, położony jest w granicach pasa technicznego, obowiązują ustalenia zawarte 
w §3 ust4 pkt.11, 
tereny D109 RZ,D129 RZ, D130 RZ, D131, D135RZ, D136 RZ, D138RZ D139RZ, położone 
są w granicach pasa ochronnego. obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust4 pkt.12, 
teren D135RZ, położony jest w granicach Portu Morskiego Police. obowiązują ustalenia 
zawarte w §3 ust4 pkt.13, 
tereny D130 RZ, D131 RZ, D135 RZ położone są w granicach strefy Zakładów Chemicznych 
”Police” S.A. Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust4 pkt.15, 
dla terenu elementarnego D64 RZ ustala się zakaz: 
a) wprowadzania ścieków do ziemi, 
b) rolniczego wykorzystania ścieków, 
c) stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin, 
d) wykonywania robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych, 
e) urządzania obozowisk, 
f) lokalizowania ujęć wód, 
g) grzebania zwłok zwierzęcych, 
h) wydobywania kopalin,  
i) urządzania pryzm kiszonkowych. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren D64 RZ  położony jest w strefie WIII ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. 
obowiązują ustalenia §3 ust. 2 pkt. 8. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 
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27. Teren o symbolu: D89 RZ – łąki,  pastwiska, nieużytki 
Symbol terenu: D89RZ powierzchnia terenu [ha]:  18,93; ( arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

łąki, pastwiska, nieużytki do zachowania, 
na działkach nr 17/1, 17/2 dopuszcza się lokalizację budynków inwentarskich i 
gospodarczych związanych z produkcją rolną 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej - 7 m. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni działek 17/1 i 17/2. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna działek 17/1, 17/2 z drogi oznaczonej symbolem terenu 
elementarnego KD28 D 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 

zasilanie w wodę  budynków gospodarczych na działkach 17/1 i 17/2 z indywidualnego 
ujęcia wody, 
dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na działkach 17/1 i 17/2, 
zasilanie w energię elektryczną budynków gospodarczych na działkach 17/1 i 17/2 z 
projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD28 D linii elektroenergetycznej n.n. 

 
28. Teren o symbolu: D98 UN – usługi nieuciążliwe 
Symbol terenu: D98UN  1. powierzchnia terenu [ha]:  0,13 
2.  lokalizacja  terenu ARKUSZ B / ARKUSZ 11 (SKALA 1:1000)  
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, 
dopuszcza się lokalizowanie mieszkań funkcyjnych w obrębie budynków usługowych 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
 
 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 
 
9) 

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75, 
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości: 
a) 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KD10 L-2, 
b) 6 m od zewnętrznej krawędzi dróg KD29 D, KD30 D, 
maksymalna wysokość zabudowy usługowej - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych zabudowy usługowej – 1, 
maksymalna liczba kondygnacji poddaszowych –1, 
maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej – 5 m, 
główne powierzchnie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek, 
spadki powierzchni dachowych nie mogą być większe jak 45o za wyjątkiem dachów 
łamanych, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej wynosi 40 % powierzchni 
działki. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna działek budowlanych z  dróg oznaczonych symbolem terenu 
elementarnego KD10 L-2,KD30 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD10 L-2 wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
dróg KD10 L-2, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejącej w południowej części terenu elementarnego linii 
elektroenergetycznych n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD10L-2 

 
29. Teren o symbolu: D47 UN –2 – teren usług użyteczności publicznej 
Symbol terenu: D47UN-2  powierzchnia terenu [ha]:  0,45; (arkusz b / arkusz 10 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 zabudowa użyteczności publicznej w szczególności świetlica rady sołeckiej 

 
2. ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
8) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.75, 
maksymalna wysokość zabudowy - 12 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 2 
maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych –1, 
dach wysoki,  
główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek, 
budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalną linia zabudowy wyznaczoną na 
załączniku rysunkowym nr 1 arkusz 10 do niniejszej uchwały 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 zakaz wtórnych podziałów 

4. ustalenia 
ekologiczne 
 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 40% powierzchni terenu elementarnego 
przeznaczonego pod zabudowę usług publicznych. 

5. ustalenia dotyczące  nie występują 
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dóbr kultury 
6. ustalenia 

komunikacyjne 
 zachowuje się istniejący wjazd na działkę budowlaną z drogi oznaczonej symbolem terenu 

elementarnego KD02 Z. 
7. ustalenia 

inżynieryjne 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z linii 
elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej  w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z. 

 
30. Teren o symbolu: D70 US – teren usług sportu 
Symbol terenu: D70US powierzchnia terenu [ha]:  0,58; (arkusz B) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 teren usług sportu 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
 
6) 

maksymalny wskaźnik  intensywności zabudowy – 0.5, 
maksymalna wysokość zabudowy - 10 m, 
maksymalna ilość kondygnacji pełnych – 1 
dachy kształtowane indywidualnie,  
budynki należy lokalizować w minimalnej odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi KD10 L-2, 
zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 50% powierzchni terenu elementarnego 
przeznaczonego pod zabudowę usług publicznych. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD10 L-2 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD10 L-2, wodociągu 
gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD10 L-2, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających drogi KD10 L-2 linii 
elektroenergetycznej n.n. 
podłączenie sieci gazowej projektowanej w liniach rozgraniczających drogi KD10L-2. 

 
31. Tereny o symbolu: D110 WL, D132 WL  – wały ochronne 
Symbol terenu: D110WL powierzchnia terenu [ha]:  0,91; (arkusz A) 

Symbol terenu: D132WL powierzchnia terenu [ha]:  0,86; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 wały ochronne 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust. 4 pkt. 10 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
 
2) 
 

tereny elementarne położone na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, 
obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14. 
tereny elementarne położone w granicach pasa technicznego, obowiązują ustalenia zawarte 
w §5 ust4 pkt.11. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
32. Teren o symbolu: D40 ZC  – cmentarz 
Symbol terenu: D40ZC powierzchnia terenu [ha]:  0,26; (arkusz B/ arkusz 7 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
2) 

cmentarz czynny 
dopuszcza się realizację parkingu i usług dla obsługi funkcji podstawowej 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 zagospodarowanie terenu musi być zgodne z przeznaczeniem 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 wzdłuż granic cmentarza należy wprowadzić szpaler drzew 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD02 Z 

7. ustalenia 1) zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z, wodociągu 
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inżynieryjne  
2) 
 
3) 
 

gminnego, 
podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w liniach rozgraniczających 
drogi KD02 Z, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających drogi KD02 Z linii 
elektroenergetycznej n.n. 

 
33. Teren o symbolu: D81 ZC  – cmentarz 
Symbol terenu: D81ZC powierzchnia terenu [ha]:  0,36 ; (arkusz B/ arkusz 9 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejący cmentarz ewangelicki - nieczynny 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD28 D. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 
34. Tereny o symbolu: D116 ZD, D127 ZD  – tereny ogrodów działkowych 
Symbol terenu: D116ZD  powierzchnia terenu [ha]:  43,90; (arkusz A) 
Symbol terenu: D127ZD  powierzchnia terenu [ha]:  13,40; (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejące ogrody działkowe 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

1) 
2) 
3) 

wysokość zabudowy gospodarczej i altanowej nie może być większa niż 5 m. 
maksymalna ilość  kondygnacji pełnych 1. 
zakaz realizowania zabudowy mieszkaniowej. 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 wydzielenie  działki po granicach terenu elementarnego 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 tereny położone są na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Obowiązują 
ustalenia zawarte w §3 ust4 pkt.14. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 obsługa komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem terenu elementarnego KD10 L-
2. 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
 
2) 

zasilanie w wodę z istniejącego w liniach rozgraniczających drogi KD10 L-2, wodociągu 
gminnego, 
zasilanie w energię elektryczną z istniejących w liniach rozgraniczających drogi KD10 L-2 linii 
elektroenergetycznej n.n. 
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35. Tereny o symbolu: D01 ZL, D02 ZL, D05 ZL, D10ZL, D13 ZL,D14 ZL, D20 ZL, D23 ZL, D29 ZL, D31 ZL, D33 ZL, D37 ZL, D38 
ZL, D41 ZL, D45 ZL, D53 ZL, D55 D, D57 ZL, D60 ZL, D61 ZL, D65 ZL, D68 ZL, D72 ZL, D77 ZL, D86 ZL,D92 ZL,  D96 ZL, D100 
ZL, D101 ZL, D104 ZL, D121 ZL, D134 ZL - lasy 
Symbol terenu: D01ZL powierzchnia terenu [ha]:  139,81; (arkusz D) 
Symbol terenu: D02ZL powierzchnia terenu [ha]:  52,74;   (arkusz D) 
Symbol terenu: D05ZL powierzchnia terenu [ha]:  54,36;   (arkusz D) 
Symbol terenu: D10ZL powierzchnia terenu [ha]:  38,58;   (arkusz D) 
Symbol terenu: D13ZL powierzchnia terenu [ha]:  31,41;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D14ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,84;     (arkusz B) 
Symbol terenu: D20ZL powierzchnia terenu [ha]:  7,06;     (arkusz B) 
Symbol terenu: D23ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,20;     (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D29ZL powierzchnia terenu [ha]:  1,04;   (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D31ZL powierzchnia terenu [ha]:  2,56;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D33ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,10;   (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D37ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,06;   (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D38ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,40;   (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D41ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,37;   (arkusz B / arkusz 8 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D45ZL powierzchnia terenu [ha]:  1,55;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D53ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,13;   (arkusz B / arkusz 10 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D55ZL powierzchnia terenu [ha]:  1,01;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D57ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,97;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D60ZL powierzchnia terenu [ha]:  1,26;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D61ZL powierzchnia terenu [ha]:  13,01; (arkusz B) 
Symbol terenu: D65ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,33;   (arkusz B/ arkusz 11 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D68ZL powierzchnia terenu [ha]:  7,30;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D72ZL powierzchnia terenu [ha]:  2,09;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D77ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,29;   (arkusz B/ arkusz 7 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D86ZL powierzchnia terenu [ha]:  2,30;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D92ZL powierzchnia terenu [ha]:  1,98;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D96ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,49;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D100ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,85;   (arkusz B/ arkusz 11 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D101ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,38;   (arkusz B/ arkusz 11 skala 1:1000) 
Symbol terenu: D104ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,73;   (arkusz B) 
Symbol terenu: D121ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,15;   (arkusz A) 
Symbol terenu: D134ZL powierzchnia terenu [ha]:  0,82;   (arkusz A) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejące lasy do zachowania 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

1) 
2) 
 
3) 
 
4) 

minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi 98% powierzchni każdego terenu 
elementarnego w jego liniach rozgraniczających. 
teren elementarny D134 ZL położony w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo 
powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.14. 
teren elementarny D134 ZL położony w granicach pasa ochronnego, obowiązują ustalenia 
zawarte w §5 ust4 pkt.12 
teren elementarny D134 ZL położony w granicach strefy Zakładów Chemicznych „Police” 
S.A., obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust4 pkt.15 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 tereny elementarne D05 ZL, D61ZL położone częściowo w strefie W III ochrony 
archeologiczno – konserwatorskiej, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

  nie występuje 

7. ustalenia 
inżynieryjne 

 nie występuje 

 

 
§ 11. Ustalenia szczegółowe dla sieci drogowej na o bszarze zmiany planu. 

 
1. Teren o symbolu:KD01 G–  droga publiczna klasy drogi głównej 
Symbol terenu: KD01 G  powierzchnia terenu [ha]:  11,98 

(arkusz A,D / arkusz 2, 3, 6 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 droga publiczna klasy drogi głównej, kategorii drogi powiatowej 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 
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4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 teren położony częściowo w strefie WIII ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, 
obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 
3) 
4) 

szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 30 m, 
przekrój: jednia jezdnia, cztery pasy ruchu, 
skrzyżowania jednopoziomowe z drogami klasy L-1, 
skrzyżowanie dwupoziomowe z drogą klasy D, 

 ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
2) 

droga wyposażona w powierzchniowy system odbioru wód powierzchniowych 
dopuszcza się realizację obiektów infrastruktury technicznej w tym sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, telefonicznych, energetycznych i innych. 

 
2. Teren o symbolu:KD02 Z–  droga publiczna klasy drogi zbiorczej 
Symbol terenu: KD02 Z  powierzchnia terenu [ha]:  9,28 

(arkusz B / arkusz 2, 3, 6, 7, 10 skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 droga publiczna klasy drogi zbiorczej, kategorii drogi wojewódzkiej 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 w liniach rozgraniczających drogi na terenie wsi Niekłończyca podwójna aleja lipowa o 
wartości historyczno-krajobrazowej do zachowania. 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
2) 
 
3) 

w obrębie Uniemyśl na działce 42/2 znajduje się budynek mieszkalny wpisany do ewidencji 
konserwatorskiej wskazany w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt.b, obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2.  
teren położony częściowo w strefie WIII ochrony archeologiczno – konserwatorskiej. 
obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 8, 
teren położony częściowo w strefie B ochrony konserwatorskiej. obowiązują ustalenia §5 ust. 
2 pkt. 5. 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
3) 
4) 

dla dróg noworealizowanych lub modernizowanych szerokość w liniach rozgraniczających 
wynosi 20m, 
przekrój: jednia jezdnia, cztery pasy ruchu, 
w pasie drogowym wzdłuż jezdni w obszarze zabudowanym wydzielony chodnik o szer. 2m, 
w pasie drogi należy wydzielić ścieżkę rowerową dwukierunkową 

 ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
2) 
3) 

istniejąca sieć wodociągowa, 
projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć gazowa 
istniejąca linia elektroenergetyczna n.n. 

 
3. Teren o symbolu:KD03 Z–  droga publiczna klasy drogi zbiorczej 
Symbol terenu: KD03 Z  powierzchnia terenu [ha]:  6,53 

(arkusz D) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 droga publiczna klasy drogi zbiorczej, kategorii drogi powiatowej 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
3) 

dla dróg noworealizowanych lub modernizowanych szerokość w liniach rozgraniczających 
wynosi 20 +3 m, 
przekrój: jednia jezdnia, cztery pasy ruchu, 
w pasie drogi należy wydzielić ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 3 m 

 ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
2) 

istniejąca linia elektroenergetyczna n.n. 
droga wyposażona w powierzchniowy system odbioru wód powierzchniowych 

 
4. Tereny o symbolu:KD04 L-1, KD05 L-1, KD06 L-1, KD07 L-1–  droga publiczna klasy drogi lokalnej 
Symbol terenu: KD04 L-1  powierzchnia terenu [ha]:  8,36 

(arkusz B / arkusz 1, 2, 3,  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD05 L-1  powierzchnia terenu [ha]:  0.5  

(arkusz B / arkusz  2, 3,  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD06 L-1  powierzchnia terenu [ha]:  2,54  

(arkusz B / arkusz  8,10  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD07 L-1  powierzchnia terenu [ha]:  0,17 

(arkusz B / arkusz  10  skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 droga publiczna klasy drogi lokalnej, kategorii drogi powiatowej 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad  nie występuje 
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parcelacji 
4. ustalenia 

ekologiczne 
 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
3) 
4) 

dla dróg noworealizowanych lub modernizowanych szerokość w liniach rozgraniczających 
wynosi 16m, 
przekrój: jednia jezdnia, dwa pasy ruchu, 
w pasie drogowym wzdłuż jezdni w obszarze zabudowanym wydzielony chodnik o szer. 2m, 
w pasie dróg dopuszcza się wydzielenie ścieżek rowerowych  

 ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
2) 
3) 
4) 

istniejąca i projektowana sieć wodociągowa, 
projektowana kanalizacja sanitarna, sieć gazowa,  
istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne n.n. 
drogi wyposażone w powierzchniowy system odbioru wód powierzchniowych 

 
5. Tereny o symbolu:KD08 L-2, KD09 L-2, KD10 L-2, KD11 L-1–  droga publiczna klasy drogi lokalnej 
Symbol terenu: KD08 L-2  powierzchnia terenu [ha]:  2,94 

(arkusz B,D) 
Symbol terenu: KD09 L-2  powierzchnia terenu [ha]:  0,55 

(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD10 L-2  powierzchnia terenu [ha]:  2,92 

(arkusz B / arkusz  11  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD11 L-2  powierzchnia terenu [ha]:  2,09 

(arkusz C) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
1) 
 
2) 

drogi publiczne KD08 L-2, KD09 L-2, KD010 L-2 klasy  drogi lokalnej, kategorii drogi gminnej 
droga publiczna KD011 L-2 klasy  drogi lokalnej, kategorii drogi powiatowej. 

2. ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia 
ekologiczne 

 nie występuje 

5. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
3) 
4) 

dla dróg noworealizowanych lub modernizowanych szerokość w liniach rozgraniczających 
wynosi 15m, 
przekrój: jednia jezdnia, dwa pasy ruchu, 
w pasie drogowym wzdłuż jezdni w obszarze zabudowanym wydzielony chodnik o szer. 2m, 
w pasie dróg dopuszcza się wydzielenie ścieżek rowerowych  

 ustalenia 
inżynieryjne 

1) 
2) 
3) 
4) 

istniejąca i projektowana sieć wodociągowa, 
projektowana kanalizacja sanitarna, sieć gazowa,  
istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne n.n. 
drogi wyposażone w powierzchniowy system odbioru wód powierzchniowych 

 
6. Tereny o symbolu:KD12 D, KD013D, KD014 D, KD15 D, KD16 D, KD17D, KD18 D, KD19 D, KD20 D, KD21 D, KD22 D,KD23 D, 
KD24 D, KD25 D, KD26 D, KD27 D, KD28 D, KD29 D, KD30 D, KD31 D, KD32 D –  droga publiczna klasy drogi dojazdowej 
Symbol terenu: KD12 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,59 

(arkusz B / arkusz  1  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD13 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,74;  

(arkusz B / arkusz  1  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD14 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,76 

(arkusz B / arkusz  2  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD15 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,12 

(arkusz B / arkusz  3  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD16 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,09 

(arkusz B / arkusz  3  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD17 D  powierzchnia terenu [ha]:  6,91 

(arkusz A, B / arkusz  3,4,5  skala 1:1000 / arkusz 12 skala 1:2000) 
Symbol terenu: KD18 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,41 

(arkusz B / arkusz  6  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD19 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,73 

(arkusz B / arkusz  6  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD20 D  powierzchnia terenu [ha]:  1,34 

(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD21 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,60 

(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD22 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,87 

(arkusz B / arkusz  8  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD23 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,17 

(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD24 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,90 

(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 
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Symbol terenu: KD25 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,59 
(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 

Symbol terenu: KD26 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,16 
(arkusz B / arkusz  8  skala 1:1000) 

Symbol terenu: KD27 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,11 
(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 

Symbol terenu: KD28 D  powierzchnia terenu [ha]:  1,83 
(arkusz B / arkusz  7 ,9  skala 1:1000) 

Symbol terenu: KD29 D powierzchnia terenu [ha]:  0,14 
(arkusz B / arkusz  11  skala 1:1000) 

Symbol terenu: KD30 D  powierzchnia terenu [ha]:  1,08 
(arkusz B / arkusz  11  skala 1:1000) 

Symbol terenu: KD31 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,73 
(arkusz B) 

Symbol terenu: KD32 D  powierzchnia terenu [ha]:  0,31 
(arkusz A) 

1. ustalenia 
funkcjonalne 

 drogi publiczne klasy  drogi dojazdowej, kategorii drogi gminnej 

2. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 
 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia ekologiczne  nie występuje 
5. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
2) 
3) 
 

dla dróg noworealizowanych lub modernizowanych szerokość w liniach rozgraniczających 
wynosi 10m, 
przekrój: jednia jezdnia, dwa pasy ruchu, 
w pasie drogowym wzdłuż jezdni w obszarze zabudowanym wydzielony chodnik o szer. 
1.5m. 

 ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 
3) 

istniejąca i projektowana sieć wodociągowa, 
projektowana kanalizacja sanitarna, sieć gazowa  
istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne n.n. 

 
7. Tereny o symbolu:KD33 W, KD34 W, KD35 W, KD36 W, KD37 W, K38 W –  tereny dróg wewnętrznych 
Symbol terenu: KD33 W  powierzchnia terenu [ha]:  0,16 

(arkusz B / arkusz  1  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD34 W  powierzchnia terenu [ha]:  0,20 

(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD35 W  powierzchnia terenu [ha]:  0,25 

(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD36 W  powierzchnia terenu [ha]:  0,25 

(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD37 W  powierzchnia terenu [ha]:  0,26 

(arkusz B / arkusz  3  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD38 W  powierzchnia terenu [ha]:  0,26 

(arkusz B / arkusz  3  skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 niepubliczne drogi wewnętrzne 

2. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia ekologiczne  nie występuje 
5. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 dla dróg noworealizowanych lub modernizowanych szerokość w liniach rozgraniczających 
wynosi 10m. 

 ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 
3) 

istniejąca i projektowana sieć wodociągowa, 
projektowana kanalizacja sanitarna, sieć gazowa  
istniejąca i projektowane linie elektroenergetyczne n.n. 

 
8. Tereny o symbolu:KD39 CP, KD40 CP, KD41 CP –  tereny ciągów pieszo-jezdnych 
Symbol terenu: KD39 CP powierzchnia terenu [ha]:  0,04 

(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD40 CP powierzchnia terenu [ha]:  0,04 

(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 
Symbol terenu: KD41 CP powierzchnia terenu [ha]:  0,03 

(arkusz B / arkusz  7  skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 niepubliczne ciągi pieszo-jezdne 

2. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 nie występuje 
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3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia ekologiczne  nie występuje 
5. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 nie występują 

6. ustalenia 
komunikacyjne 

 szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8m. 

 ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 
3) 

projektowana sieć wodociągowa, 
projektowana kanalizacja sanitarna, sieć gazowa  
projektowane linie elektroenergetyczne n.n. 

 
9. Teren o symbolu: 01KK–  tereny kolei 
Symbol terenu: 01KK  powierzchnia terenu [ha]:  9,83  

(arkusz B, D / arkusz  3, 7, 10  skala 1:1000) 
1. ustalenia 

funkcjonalne 
 istniejąca linia kolejowa  

2. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 nie występuje 

3. ustalenia zasad 
parcelacji 

 nie występuje 

4. ustalenia ekologiczne  nie występuje 
5. ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 w obrębie Dębostrów znajduje się budynek  stacji PKP wpisany do ewidencji 

konserwatorskiej wskazany w §5 ust. 2 pkt. 2.ppkt d. obowiązują ustalenia §5 ust. 2 pkt. 2 
6. ustalenia 

komunikacyjne 
 nie występuje 

 ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 

istniejąca sieć wodociągowa, 
istniejąca linia elektroenergetyczne n.n. 

 
 

Dział III 
Stawka procentowa słu żąca naliczaniu opłaty planistycznej 

 
§ 12. 1. Na podstawie art.10 ust. 3 oraz  art.36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, zm.: Nr 41 
poz. 412, Nr 111 poz. 1279, Dz. D z 2000 r. Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 
1268, Dz. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 
1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) ustala się 
jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów 
elementarnych ujętych w poniższej tabeli:  

 

Lp. 

Symbol 
terenu 

Numery 
działek 

Pow. działki 
ogółem [ha] Obręb 

Dotychczasowe 
przeznaczenie terenu 

Zmiana 
przeznaczenia 

terenu 

Wysokość 
jednorazowej 

opłaty określonej 
w stosunku % do 
wzrostu wartości 
nieruchomości 

1 Dr25 MNU-1 273/3 0,87 Drogoradz 
 

RP 
 

MNU-1 5% 

3 U30 MNU-1 
 

26/1 0,16 Uniemyśl 
 

RP 
 

MNU-1 5% 

4 U30 MNU-1 
 

26/2 0,12 Uniemyśl 
 

RP 
 

MNU-1 5% 

5 U30 MNU-1 26/3 0,31 Uniemyśl 
 

RP 
 

MNU-1 5% 

6 U30 MNU-1 30/1 0,33 Uniemyśl 
 

RP 
 

MNU-1 5% 

7 U30 MNU-1 30/2 0,18 Uniemyśl 
 

RP 
 

MNU-1 5% 

8 U49 MNU 439/6 0,11 Uniemyśl 
 

RP 
 

MNU 5% 

9 U49 MNU 453 0,23 Uniemyśl 
 

RP 
 

MNU 5% 

10 N26 MNU-2 101/1 0,15 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

11 N26 MNU-2 102/2 0,21 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

12 N26 MNU-2 104/2 0,20 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

13 N26 MNU-2 105/2 0,26 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 
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14 N26 MNU-2 106/2 0,18 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

15 N26 MNU-2 107 0,32 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

16 N26 MNU-2 112/2 0,27 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

18 N34 MNU-2 73/1 0,75 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

19 N48 MNU-2 118/1 0,18 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

20 N48 MNU-2 199/2 0,24 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

21 N48 MNU-2 198/2 0,32 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

22 N48 MNU-2 199/4 024 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

23 N48 MNU-2 119 0,60 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

24 N54 MNU-1 190/3 0,35 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-1 5% 

25 N52 MNU-1 190/4 0,14 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-1 5% 

26 N52 MNU-1 187 0,50 Niekłończyca 
 

RP 
 

MNU-1 5% 

27 D71 MNU-2 225 0,94 Dębostrów 
 

RP 
 

MNU-2 5% 

 

2. Dla terenów elementarnych nie ujętych w powyższej tabeli ustala się stawkę 0%. 
 

Dział IV 
Ochrona gruntów rolnych i le śnych 

 
§ 13. 1. Na obszarze objętym zmianami w planie dokonuje się zmiany przeznaczenia na 

cele nierolnicze i nieleśne użytków rolnych o łącznej powierzchni około 71,73 ha w 
tym: 
1) gruntów leśnych o łącznej powierzchni 1,004 ha za zgodą Ministra Środowiska 

Nr SR-P-2-6112/24/03 z dnia 26.06.2003r. 
2) gruntów leśnych o łącznej powierzchni 17,91 ha za zgodą Ministra Środowiska  

Nr ZS-S-2120/289/2003r. z dnia 10.12.2003r. 
3) gruntów leśnych o łącznej powierzchni 0,299 ha za zgodą Wojewody 

Zachodniopomorskiego Nr SR-P-2-6112/21/03 z dnia 13.10.2003r. 
4) gruntów rolnych oraz użytków zielonych pochodzenia mineralnego łącznej o 

powierzchni  50,95 ha, w tym: 
a) ŁIV – 0, 45 ha, 
b) PsIV– 0,05 ha,  
c) ŁV –  2 ,30 ha, 
d) RV –  24,30 ha, 
e) RVI – 23,85 ha 

 
Dział V 

Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 14. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, na obszarze objętym zmianami, 
tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Police, zatwierdzonego Uchwałą Nr III/19/88 Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Policach z dnia 27 października 1988 roku (Dz. 
Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1989r. Nr 1 poz. 5), podtrzymanego Uchwałą Nr 
IX/177/90 Rady Miasta i Gminy w Policach z dnia 28 lutego 1992 roku (Dz. 
Urzęd. Woj. Szczecińskiego Nr 4 poz. 55), zmienionego Uchwałą Nr 
XXIV/176/92 Rady Miasta i Gminy w Policach z dnia 28 lutego 1992 roku (Dz. 
Urzęd. Woj. Szczecińskiego Nr 4 poz. 55).  
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2. Burmistrz Gminy Police sprawuje bieżący nadzór nad przestrzeganiem i 
realizacją ustaleń niniejszego planu. 

 
§ 15 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 

Przewodnicz ący Rady 
 

Włodzimierz Wirkijowski 
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Uzasadnienie  
 

Projekt niniejszej uchwały przedstawia Burmistrz Gminy Police. 
Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy Police, przyjęty uchwałą Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Policach dnia 27.10.1988r., na obszarze obrębów Dębostrów, 
Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz i Karpin do tej pory nie był aktualizowany. Obecnie nie 
odzwierciedla potrzeb mieszkańców i polityki Gminy zmierzającej do zrównoważonego 
rozwoju poprzez kreowanie odpowiedniego klimatu inwestycyjnego, tak by gmina Police 
mogła rozwijać się w odpowiednim stopniu. Z w/w powodu jak i faktu wynikającego z art. 67 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o wygaśnięciu planów 
uchwalonych przed 1995 rokiem, niniejsza uchwała dokonuje odpowiedniej aktualizacji 
części planu obejmującej tereny gminy Police, w części dotyczącej obrębów Dębostrów, 
Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz i Karpin. Aktualizacja będzie umożliwiała rozwój 
inwestycji na tym terenie. W związku ze zmianami struktury zatrudnienia mieszkańców oraz 
malejącej roli rolnictwa na terenach objętych zmianą planu wprowadzono nową formę 
zagospodarowania terenów dotychczas przeznaczonych pod zabudowę zagrodową. Pozwala 
ona na zagospodarowanie terenów zabudowy zagrodowej znajdujących się w centrum 
układu urbanistycznego w sposób inny niż rolniczy. Można rozwijać działalności gospodarcze 
usług nieuciążliwych poprzez rozbudowę i przebudowę obecnie istniejących obiektów 
gospodarczych, nie zakazując jednocześnie prowadzenia działalności rolniczej. W planie 
zaproponowano nową organizację komunikacji lokalnej, jak również komunikację tranzytową 
poprzez wprowadzenie drogi głównej o parametrach przystających do obecnie 
obowiązujących przepisów. Wprowadzenie drogi głównej ma na celu odciążenie drogi 
wojewódzkiej relacji Police – Trzebież, która w związku z istniejącym zainwestowaniem 
straciła parametry drogi wojewódzkiej. Obecnie prowadzone zmiany planu mają na celu 
wyjście na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i właścicieli nieruchomości objętych niniejszą 
uchwałą. 
 
 


