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UCHWALA NR II/7I2OI4
RADY GMINY I,ACK

z dnia 30grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi
Grabina gmina L4ck czg$(, p6lnocna.

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt.5 i art.40 ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i l3l8) oraz art. 20 ust.l ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.
poz.647 ze zmianamiDz.U.22012r.951,1445, z20l3r. po2.21,405, 1238, 1446) orazw
rwi1zku z Uchwal4 Nr 97lXIVl2008 z dnia 25.06.2008r. w sprawie przystqpienia do
sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina

Rada Gminy tr-1ck stwierdza:

$1.
czg56 p6lnocna nie narusza ustalerl studium uwarunkowari i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy tr-qck. W studium obszary objgte planem
okreSlone s4 jako:
I ) granica gminy;
2) tereny wielofunkcyjne z reh'reacj4, wypoczynkiem i mieszkalnictwem;
3) tereny przerrraczone do zabudowy i zagospodarowania oraz tereny zabudowane wg

dominuj4cej lub vryl1cnej funkcji publicznej w tym zwiqzane z infrastruktur4
techniczn4;

4) tereny dla kt6rych nale2y sporzqdzil miejscowy plan zagospodarowania
przestzennego;

5) tereny zwi4zane z prowadzonym gospodarstwem rolnym;
6) otulina Gostynirisko - Wloclawskiego Parku Krajobrazowego;
7) obiekty i zespoly wpisane do ewidencji konserwatorskiej;
8) stanowiska archeologiczne o najwigkszym zrraczeniu naukowo - badawczym;
9) tereny las6w;
l0) droga powiatowa nr 31333 (obecnie nr 6908W);
1l) drogi gminne istniej4ce / projektowane;
12) zNoza surowc6w naturalnych;
13) zlewnia jezior o nieuporz4dkowanej gospodarce Sciekowej;
oraz uchwala co nastgpuje:

CZ4SC I
PRZEPISY OGoLNE

Rozdzial 1

Zakres spraw regulowanych uchwal4 i objaSnienie urytych w uchwale okre5leri

$ 2. I . Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina, gmina

tr 4ck czgfiO p6lnocna zwany dalej "planem", obejmujecy obszar o powierzchni: ok. 90ha
polozony we wsi Grabina.
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2. Ustalenia planu stanowi4 treS6 niniejszej uchwaly.
3. Granice obszaru objgtego uchwal4, ozrraczone sQ na rysunku planu, sporz1dzonym w skali

l:1000, stanowi4cym zal1cnik do niniejszej uchwaly i przebiegajq nastgpuj4co: od
poludnia - poludniowa linia rozgraniczaj4ca drogi powiatowej nr 6908W; od zachodu -
zachodnia linia rozgraniczaj4ca drogi gminnej (dziaNki nr ew. 57,45,59, 81, 195); od
p6lnocy i wschodu - granica administracyjna gminy N-qck.

4. Zal4cnikami do uchwaly s?:

1) rysunek planu w skali I : I 000, stanowi4cy integraln1 czg(;6 uchwaly - zalqcznik nr I ;
2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w

okresie wylozenia do publicznego wgl4du - zal4cznik nr 2;
3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji inwestycji z zal<resu infrastruktury technicznej,

kt6re nale14 do zadah wlasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - zal1cznik
nr 3.

$ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest podniesienie poziomu warunk6w
2y cia mieszkaric6w oraz stworzenie mozliwoSci rozwoj u gminy poprzez:
l) przezrLaczenie teren6w rolnych na cele inwestycyjne, glownie budownictwo

mi e szkani o we j e dno ro d ziwrc na w y dzi e I onyc h dzialkach;
2) r ozmieszczenie inwe stycj i ce lu publ iczne go ;

3) tworzenie warunk6w dla prowadzenia i lokalizacji dzialalno5ci oraz inwestycji
umozliwiaj 4cych wielofunkcyjny rozw6j gminy;

4) poprawg ladu przestrzennego i okreSlenie zasad zagospodarowania;
5) ustalenie zasad obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;
6) minimalizacjg sytuacji kolizyjnych wynikaj4cych z przeznaczenia teren6w dla

r6imych funkcji.

S 4. Zakres ustaleri planu:
l. Plan zawiera ustalenia dotyczqce:

l) przernaczenia teren6w oraz linii rozgraniczaj4ce tereny o r6imymprzezrraczeniu lub
r 6imy ch zasadach za g o sp o daro wani a ;

2) zasad ochrony i ksztahowania ladu przestrzernnego;

3) zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej;
5) wymagania wynikaj4ce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;
6) zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymaln1

i minimaln4 intensywnoSd zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziaNki budowlanej, minimalny udzial
procentowy powierzchni biologiczrrie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej, maksymaln4 wysokoSi zabudowy, minimalnE liczbg miejsc do
parkowania i sposob ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiekt6w;

7) granic i sposob 6w zagospodarowania teren6w lub obiektow podlegaj 4cych ochronie,
ustalonych na podstawie odrgbnych przepis6w;

8) szczeg6lowych zasad i warunk6w scalaniaipodzialu nieruchomoSci,
9) szczeg6lnych warunk6w zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich

uzytkowaniu, w tym zakazv zabudowy;
l0)zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury

technicznej;
ll)sposobow i terminow tymczasowego zagospodarowania, vrz1dzania i u?ytkowania

teren6w;
12) stawki procentowe, na podstawie kt6rych ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art. 36

ust. 4.
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2. Ustala sig, 2e na obszarze objgtym planem nie zachodz4 przeslanki do okre6lenia
pozostalych regulacji wymienionych w art. l5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia27 marca2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

$ 5. Ilekro6 w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:
l) planie - nale?y przez to rozumied plan zatwierdzony niniejsz4 uchwal4, stanowi4c4

akt prawa miejscowego;
pruepisach odrgbnych - nale?y przez to rozumiel, przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj4ce
z prawomocnych decy zji administracyj nych;
obszarze nale?y przez to rozumied obszar objgty planem w granicach
przedstawionych na rysunku planu i opisanych w $ 2 ust. 3. niniejszej uchwily;
terenie nale?y przez to rozumied czg36 obszaru planu z okre6lonym
przeznaczeniem, ozrraczon4 na rysunku planu liniami rozgraniczajqcymi i symbolami
literowymi i cyfrowymi);
liniach rozgr^niczajqcych - nale?y przez to rozumie6 linie rozgraniczajqce tereny
o r6znym przezrraczeniu lub r6znym sposobie zagospodarowania;
przeznaczeniu podstawowym - nale?y przez to rozumiei takie przeznaczenie, kt6re
uznaje sig za dominuj4ce na terenie ograriczonym liniami rozgraniczajqcymi;
przeznaczeniu dopuszczalnym - nale?y przez to rozumiec rodzaje przeznaczenia
inne niz podstawowe, kt6re uzupelniaj4 lub wzbogacajqprzeznaczenie podstawowe;
obowi4zuj4cej linii zabudowy - nale?y przez to rozumie6 obowiEzek sytuowania w
tej linii Sciany elewacji budynk6w w caloSci lub w czgSci nie mniej szej niz 30% ich
calkowitej szeroko6ci od strony :vqyzrraczonej linii bez prawa przel<raczania tej linii.
Linie nie dotyczq drugorzgdnych element6w budynku takich jak balkory, wykusze,
loggie, werandy , gzymsy, okapy, ryrmy i rury spustowe, podokienniki, ryzality, czgSci
podziemne obiekt6w budowlanych, zadaszenia wejS6, wjazd6w i miejsc na pojemniki
do gromadzenia odpad6w stalych. Ponadto nie dotycz4 schod6w zewngtrznych,
pochylni, taras6w na gruncie dla element6w wysunigtych nie wigcej niz2mpoza linig
zabudowy;
nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale?y przez to rozumied linig 'vqvzrraczon4 na

rysunku planu, okreSlaj4c4 obszar, w granicach kt6rego nale?y lokalizowai budowle
oraz budynki, bior4c pod uwagg ich zevrngtrzrry obrys, do kt6rego nie wlicza sig

schod6w, pochylni, gank6w, balkon6w, taras6w, wykuszy, itp., za v'ryj4tkiem budowli
infrastruktury technicznej, urz1dzeh budowlanych i urz1dzefi reklamowych, kt6re
mo?na sytuowal poza nieprzekraczalnq lini4 zabudowy;

10) wskafniku powierzchni zabudowy - nale?y przez to rozumied sumg powierzchni
zabudowy wszystkich budynkow na dzialce wraz z powierzchni4 utwardzon4 w
stosunku do powierzchni dzialki budowlanej;

11)udziale powierzchni biologicznie czynnej - nale?y przez to rozumie(, czg56 dziatki
budowlanej, na gruncie rodzimym, pokrytej roSlinnoSci4 oraz wodg powierzchniow4
na dzialce budowlanej, a takhe 50 % sumy nawierzchni taras6w i stropodach6w,
urzqdzonych jako stale trawniki lub kwietniki na podlozu zapewniaj4cym ich
naturaln4 wegetacjg, o powierzchni nie mniej szej niz l0m';

12) uslugach nieuci4Zlirvych - nale?y przez to rozumied uslugi, kt6rych ucipliwoSi nie
moae powodowa( przekroczenia standardow jakoSci Srodowiska, o kt6rych mowa w
ustawie Prawo ochrony Srodowiska, poza terenem, do kt6rego prowadzqcy
dzialalnoSd ma tytul prawny i kt6re nie s4 zaliczane do przedsigwzigi mog4cych
zawsze lub potencjalnie zrracz1co oddzialywad na Srodowisko;

13)wysokoSci zabudowy - nale?y przez to rozumiei wymiar mierzony od istniej4cego
poziomu terenu przy wejsciu glownym do budynku do gornej krawgdzi Sciany

2)

3)

4)

s)

6)

7)

8)

e)
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zewnQtrznej lub attyki dla budynk6w o dachach plaskich, lub do najwyhej polozonej
krawgdzi dachu (kalenicy) lub najwyhszego punktu zbiegu polaci dachowych dla
budynk6w o dachach spadzistych.

2. Pojgcia i okreslenia uiryte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyzej , nale?y
rozumie 6 zgodnie z og6lnie obowi1nj1cymi przepisami prawa.

Rozdzial2
Ustalenia og6lne dla calego obszaru objgtego planem

$ 6. Ustala sig podzial obszaru na tereny o nastgpuj4cym przernaczeniuz
l) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodziwrej, oznaczone symbolem MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzirnej z uslugami, oznaczone symbolem

MN/IJ;
tereny zabudowy uslugowej, oznaczone symbolem U;
tereny sportu i rekreacji, ozrnczone symbolem US;
tereny zabudowy w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem RM;
tereny row6w melioracyjnych wraz z zieleni4 nadwodtQ, oznaczone symbolem WS;
tereny rolne, orrnczone symbolem R;
tereny las6w ozrraczone symbolem ZL;
tereny dr6g publicznych KD w klasach:
a) ulic lokalnych
b) ulic dojazdowych
c) tereny na poszerzenie ulic

l0) tereny dr6g wewngtrznych KDW.

S 7. 1. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala sig:

l) wprowadzanie nowych element6w zabudowy mieszkaniowej i uslugowej,
w nawipaniu do gabaryt6w i wystroju elewacji obiekt6w w ich otoczeniu, na terenach

zainwestowanych MN, RM i U;
dopuszczenie rcalizacji funkcji uslugowych w budynkach mieszkalnych o powierzcl'ni
nieprzekraczaj4cych wielkoSci dopuszczalnych okreslonych w przepisach odrgbnych
dla budynkow mieszkalnych;
dopuszc zenie budowy wiat, altan, budynk6w go spo dar czy ch i gar ahovty ch;
stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji budynkow z zakazem u?ywania kolor6w
agresywnych;
stosowanie stonowanej kolorystyki dach6w w odcieniach br4zu, z zakazem realizacji
dach6w w kolorach: zielotryffi, niebieskim,26kym i bialym oraz ich pochodnych, przy
czym zakaz ten nie dotyczy realizacji dach6w plaskich;
nakaz utrzymania ustalonego planem wskainika intensyrrmoSci zabudowy oraz

udzialu powierzchni biologic znie czywrcj;
realizacjg ogrodzeri od strony ulic w liniach rozgraniczaj1cych ulic;
od strony ulic publicznych stosowanie ogrodzeri azurowych harmonizujqcych
z krajobrazem, z maksymalnym wykorzystaniem drewna na jego budowg, oraz

ograniczenie mur6w do podmurowki i slup6w; zakaz stosowania ogrodzefr
z prefabrykowanych element6w betonowych, cegly; nakaz zachowania przynajmniej

50% dlugoSci plotu w formie azurowej;
9) nakazksztaltowania ukladu zabudowy poprzez uwzglgdnienie wskazanego na rysunku

planu przebiegu ustalonych obowiqmj1cych i nieprzel<raczalnych linii zabudowy;
l0) ksztahowanie powierzchni dzialek w spos6b zabezpieczajqcy przed sptywem wod

opadowych na s4siednie tereny.
2. Ponadto obowi4zuj4 ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i ksztahowania

zabudowy okreSlone w Rozdziale 3.

3)
4)
s)
6)
7)
8)
e)

- KDL,
- KDD,
- KD'

2)

3)
4)

s)

6)

7)
8)
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$ 8. W zakresie zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobraza kulturowego ustala sig:

l) ochrong i ksztaltowanie Srodowiska na terenach objgtych prawrl? form4 ochrony
przyrody (NadwiSlanski Obszar Krajobrazu Chronionego) na podstawie przepis6w
odrgbnych;
zakaz lokalizacji przedsigwzig6 mog4cych znaczqco oddzialywa(, na Srodowisko za
wyj4tkiem przedsigwzig6 dopuszczonych przepisami odrgbnymi, w tym inwestycji
celu publicznego;
zakaz, o ktorym mowa w pkt 2), nie dotyczy rcalizacji przedsigwzigl mog4cych
potencjalnie znaczqco oddzialywal na Srodowisko na terenach U, MN/U, US, dla
kt6rych przeprowadzona ocena oddzialywania na Srodowisko vrykazala brak
zlnaczqcego negatywnego wplywu na ochrong przyrody obszaru chronionego
krajobrazu;
ochrong i utrzymanie istniej4cych ukladow zieleni wysokiej, w tym zadrzewieir
przydroimych, Srodpolnych i nadwodnych, ciek6w i zwiqzanych z nimi teren6w
podmoklych dla zachowania ci4glo Sci koryt arzy ekolo gic zrry ch;

zachowanie ciekow, row6w i oczek wodnych wraz z pasmem roSlinnoSci okalajqcej,
pozostawienie pasa wolnego od posadowienia obiekt6w i ogrodzeri o szerokoSci 3m
od g6rnej krawgdzi skarpy row6w. Zakaz zasypywania oraz prowadzenia prac
mog4cych powodowad zmiany stosunk6w wodnych z mozliwoSci4 realizacji oczek
wodnych na po szc ze g6lny ch dzialkach inwestycyj nych;
zachowanie naturalne go uksztaltowania powierzchni terenu;
przyvtr6cenie powierzchni terenu (w tym wierzchniej warstwy gleby) zajgtego

tymczasowo pod prace budowlane do stanu umozliwiaj4cego kontynuacjg
dotychczasowe go uzytkowania;
zachowanie dopuszczalnego poziomu halasu w Srodowisku stosownie do klasyfikacji
akustycznej teren6w ustalonej w odniesieniu do przezrraczenia terenu;
uporz4dkowana gospodarka odpadami - unieszkodliwianie odpad6w zgodnie z
przepisami z zak<resu ochrony Srodowiska;

10)nakaz zachowania przynajmniej 50% (na terenach MN i MNru), 40 %o (na terenach

RM), 80% (na terenach US) oraz 20% (na terenach U) powierzchni kahdej dzialki
j ako powierzchni biologic zrie czywtej ;

ll) zaopatrzenie w cieplo do cel6w grzewczych z wykorzystaniem proekolo gicnrych
noSnik6w energii;

l2)prowadzenie gospodarki Sciekowej i odpadami stalymi, stosownie do obowi4zuj4cych
regulacji gminnych.

$ 9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury
wsp6lczesnej ustala sig:

l) w stosunku do objgtych ochron4 konserwatorsk4 stanowisk archeologicznych na

obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem ,,(arch.)":
a) Grabina nr 9 (AZP 51 -53113) - arch. l,
b) Grabina nr 4l (AZP 5l-53184) - arch.2,
c) Grabina nr 32 (AZP 5l-53187) - arch. 3,

d) Grabina nr 33 (AZP 5 l -53188) - arch. 4,
e) Grabina nr 34 (AZP 5 1-53189) - arch. 5,

f) Grabina nr 35 (AZP 5l-53190) - arch. 6,

g) Grabina nr 36 (AZP 5l-53191) - arch.7,
h) Grabina nr 37 (AZP 5l-53192) - arch. 8,

i) Grabina nr 38 (AZP 5l-53193) - arch. 9,
j) Grabina nr 39 (AZP 5l-53194) - arch. 10,

k) Grabina nr 40 (AZP 5l-53195) - arch. I 1,

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

e)
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obowi4zek ochrony konserwatorskiej zgodnie z przepisami odrgbnymi;
2) na terenie nie wystgpuj4 obiekty lub obszary, kt6re magaj1 wprowadzenia zasad

ochrony d6br kultury wsp6lczesnej.

$ 10. W zakresie ksztaltowania obszar6w przestrzeni publiczrrych ustala sig:
1) obszar przestrzeniu publicznej, ozrraczony na rysunku planu symbolem lU;
2) wymagania wynikaj4ce z ksztahowania przestrzeni publicznej wg przepis6w

szczeg6lowych zawartychw $ 15.

$ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury
technicznej na obszarze planu ustala sig:

l) koordynacjg w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu zryprzedzaj1c1
lub r6wnoczesn4 rcalizacj4 sieci i urz1dzeri infrastruktury technicznej;
budowg i rozbudowg sieci i urz4dzefi infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj4cych tereny ulic, warunek ten nie dotyczy przylqczy; dopuszcza sig

realizacjg lokalnych sieci infrastruktvry poza liniami rczgraniczaj1cymi ulic, zgodnie z
przepisami odrgbnymi;
dopuszcza sig sytuowanie urzqdzefi infrastruktury w pasach drogowych w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach wynikaj4cych z ochrony Srodowiska i uwarunkowaf
terenowych zgodnie z przepisami odrgbnymi ;
w stosunku do istniej4cych wz4dzen nadziemnych i podziemnych uzbrojenia teren6w
mozliwoS6 ich rozbudowy lub przebudowy w przypadku kolizji z planowanym
zagospodarowaniem;
zaopatrzenie w wodg dla potrzeb bytowo - gospo darczych i przeciwpozarolvych
w systemie wodoci4gu gminnego, poprzez budowg sieci rozbiorczej w ukladzie
pierS cieniowym i pr zyN4czy o d i stni ej 4c y ch przewo d6w;
rozwi4zanie gospodarki Sciekowej docelowo w oparciu o zbiorczq sief kanalizacji
sanitarnej w ukladzie grawitacyjno-pompowym na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uslugowej z odprowadzeniem Sciek6w do oczyszczalni w ramach

ag I omer acji ZuAdzier z;
dopuszcza sig do czastr budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej utylizacjg Sciek6w

w oparciu o szczelne zbiorniki na Scieki z okresowym wywozeniem do oczyszczalni
Sciek6w;

8) dopuszcza sig przydomowe oczyszczalnie Sciek6w dla dzialek o powierzchni min.
2000m':

9) odprowadzenie w6d opadowych z powierzchni utwardzonych, z pas6w ulicznych na

terenach zabudowanych poprzez powierzchniowe systemy odwadniaj4ce (wz4dzenia
Sciekowe, rowy przydroime) lub w systemie lokalnej kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe odprowadzane do odbiornika powirury spelniad wymagania okreSlone w
przepisach dotycz1cych ochrony Srodowiska; Maksymalne zagospodarowanie w6d
opadowych w granicach dzialek budowlanych na zasadach okreSlonych w przepisach

odrgbnych;
l0) zaopatrzenie w energig elektrycrt4 z sieci elektroenergetycznej Sredniego i niskiego

napigcia, istniej4cej i projektowanej, kablowej lub napowietrznej zgodne z

przepi sami odrgbn ymi z zachow ani em nastgpuj 4cych warunk6 w :

a) dla odbiorc6w zasilanych niskim napigciem poprzez istniej4c4 lub projektowanq

sied elektroenergetycnt1 i przylqcza niskiego napig cia z zastosowaniem skrzynek
zl4czowo - pomiarowych usytuowanych gl6wnie w linii ogrodzenia lub poza ni4
w granicy dzialki,

2)

3)

4)

s)

6)

7)
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b) budowg i przebudowg sieci elektroenergetycznej napowietrnrcj lub kablowej
przewidziet w liniach rczgraniczaj4cych ulic tak, aby byly zachowane
odpowiednie odlegloSci od obiektow budowlanych i wz4dzeh uzbrojenia terenu,

c) dla istniej4cych i projektowanych linii SN i nn zar6wno napowietrntych jak i
kablowych strefy ochronne ustala sig zgodnie zprzepisami odrgbnymi,

d) dopuszcza sig znriejszenie stref ochronnych zgodnie z przepisami odrgbnymi,

e) lokalizacjg nowych budowli typu stacja transformatorowa SN/nN napowietrzna
(slupowa) lub/i kontenerowa i innych urz1dzeh elektroenergetycnrych (np.

obiekty liniowe typu linia napowietrzna lub/i kablowa) w liniach
rozgraniczaj1cych ulic jak r6wnie? na terenach innego przezruaczenia zgodnie z
przepisami odrgbnymi,

f) dla istniej4cych i projektowanych budowli typu stacja transformatorowa
napowietrzna lub/i kontenerowa i innych urz4dzeh elektroenergetycnrych nie
obowi4zuj qryzrraczone w niniejszym planie linie zabudowy,

g) lokalizacja budowli typu stacja transformatorowa i innych
e I ektro ene r g etyc zny ch ni e wyma ga zsriany ustal eri p I anu ;

l l) zabezpieczenie w l4cza telefoniczne z sieci administrowanej przez

wzqdzen

rohnych
operatorow;

12) ustala siQ rozw6j system6w telekomunikacyjnych i teleinformatycnrych
przewodowych ibezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na uslugi
telekomunikacyj ne i teleinformaty czrre:

13) rcruri4zanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywnq zbiorkE
odpad6w do pojemnik6w zlokalizowanych na ter nie posesji oraz na terenach

og6lnodostgpnych i wyw 6z na skladowisko odpad6w komunalnych;
14) zaopatrzenie w cieplo w systemie indywidualnych i lokalnych 2rodel ciepla

z wykorzystaniem proekologicznych technologii i noSnik6w energii. Dopuszcza sig

budowg komink6w;
15) zaop enie w gaz przewodowy docelowo w systemie gazociqg6w Sredniego

ciSnienia. Dopuszcza sig stosowanie indywidualnych zbiornik6w na gaz.

S 12. l. Ustala sig zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacyjnych:
1) KDL (IKDL) - tereny komunikacji kolowej, droga powiatowa, ulica lokalna w

istniej4cej szerokoSci w liniach rczgraniczajqcych wr z jej poszerzeniem od l,8m do

5,3m, w oznaczenia na rysunku planu
a) docelowy rozstaw linii rozgraniczaj1cych drogi powiatowej 20m,
b) ulicajednojezdniowa, dwupasmowa,
c) lokalizacja Sciezki rowerowej,
d) bezpoSrednia obsluga teren6w przyleglych;

2) KDL (od 2KDL do 3KDL) - tereny komunikacji kolowej, droga gminna, ulica
lokalna w istniej 4cej szerokoSci w liniach rozgraniczaj4cych wraz z jei poszerzeniem

od 6m do 1lm, wg ozn zenia na rysunku planu:
a) ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,
b) bezpoSrednia obsluga teren6w przyleglych;

3) KDD (od 1KDD do 6KDD oraz od SKDD do 13KDD) - tereny komunikacji kolowej,
drogi gminne, ulice dojazdowe:
a) rozstaw linii rozgrcniczaj4cych, wg oznaczenia na rysunku planu,
b) ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,
c) bezpoSrednia obsluga teren6w przyleglych;

4) KDD (7KDD i SKDD) - tereny komunikacji kolowej, drogi gminne, ulice dojazdowa:
a) rozstaw linii rozgrcniczaj4cych, wg oznaczeniana rysunku planu,
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b) ulice dwujezdniowe, jednopasmowe,

c) bezpoSrednia obsluga teren6w przylegNych,

d) jezdnie rozdzielone pasem zieleni wysokiej,
e) lokalizacja Sciezki rowerowej;

5) KD (lKD) - teren komunikacji kolowej na poszerzenie drogi gminnej (poza obszarem
opracowania) o szerokoSci od 4m do 8m, wg ozr,oiczenia na rysunku planu:
a) ulica jednojezdniowa, dwupasmowa,
b) bezpoSrednia obsluga teren6w przyleglych;

6) KDW (od lKW do 38KW) - drogi wewngtrzne publicznego uzytkowania:
a) szerokoS6 w liniachrozgraniczajqcych, zgodnie z ozrraczeniem na rysunku planu.

2. Ustala sig nastgpuj4ce zasady zagospodarowania pas6w ulicznych wymienionych w ust. l:
l) dopuszczasig sytuowanie budowli i urz4dzehzgodnie zprzepisami odrgbnymi;
2) na skrzyhowaniach stosowanie narcZnych Scigi nie mniejszych niz 5,0m na 5,0m;
3) ustala sig stosowanie ujednoliconego ukladu oSwietlenia i jednego typu latarn w

obrgbie odcink6w ulic oraztowaruyszqcych im ci4g6w zabudowy;
4) ustala sig stosowanie ujednoliconych nawierzchni ci4g6w komunikacyjnych, pieszych

i samochodowych w obrgbie odcink6w ulic oraz towaruysz4cych im ci4g6w
zabudowy;

5) dla obszar6w wystgpowania stanowisk archeologicznych maj4 zastosowanie zapisy
zawarte w $ 9.Uchwaly;

6) ogrodzenia od strony dr6g publicznych nalezy sytuowad w liniach rczgraniczajqcych
ulic, z wyj4tkiem ulic TKDD i SKDD dla kt6rych ogrodzenia dopuszcza sig w
vryznaczonych liniach zabudowy.

3. Ustala sig obowi4njqce i nieprzek,raczalne linie zabudowy na terenach zabldowanych
i przewidzianych do zainwestowania zgodnie z rysunkiem planu:
l) linie zabudowy odnosz4 sig do nowoprojektowanej i rozbudowywanej istniej4cej

zabudowy;
2) istniej4cazabudowamohe byi utrzymana w dotychczasowych liniach zabudowy o ile

nie powoduje zagrohenia bezpieczefstwa ruchu;
3) linie zabudowy nie dotycz4 nadbudowy istniej4cych budynk6w zlokalizowanych przy

ulicach dojazdowych i drogach wewngtrznych.
4. Ustala sig nastgpuj4ce zasady parkowania:

1) dopuszcza sig urzqdzanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczajqcych ulic
o rozstawie min. l2m;

2) ustala sig nastgpuj4ce wskazniki parkingowe:
a) dla teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rolniczej (MN, RM)

minimum 2 miejsca parkingowe (wliczaj1c garul) na lokal mieszkalny,
b) dla teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami (MNru)

minimum 2 miejsca parkingowe (wliczajqc gawZ) na lokal mieszkalny oraz

minimum dwa miejsca parkingowe na kuhde 100m2 powierzchni uslugowej,
c) dla teren6w zabudowy uslugowej (U) minimum dwa miejsca parkingowe na kuZde

100m2 powierzchni uslugowej oraz minimum I miejsce parkingowe (wliczaj1c
garuz) na lokal mieszkalny (dla wlaSciciela lub zarz4dzaj4cego),

d) dla teren6w zabudowy uslug sportu i rekreacji (US) 30 miejsc parkingowych na

I 00 miej sc konsumpcyjnych.
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cz4sc II .
PRZEPI SY SZCZEG OI-, OWE

Rozdzial 3
Zasady zagospodarowania teren6w i ksztaltowania zabudowy

S 13. l. Dla terenu ozr:,aczonego na rysunku planu symbolem MN (od lMN do 51MN) ustala

sig:
I ) przezruaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa j ednorod zirna;
2) przernczenie dopuszczalne - zabudowa uslugowa w zakresie uslug nieuci4zliwych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:
l) obsluga komunikacyjna bezpoSrednia z ulic: lokalnych, dojazdowych i dr6g

wewngtrznych;
2) obowi4zuj4ce i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku

planu;
3) nakaz lokalizacji budynk6w mieszkalnych od frontu dziaLek;

4) dopuszcza sig lokalizacjg budynk6w gospodarczych, garahov,rych, altan i wiat
bezpo Sredni o przy granicy dziaNek s4si edni ch ;

5) zachowanie powierzchni biologiczrie czynnej stosownie do ustaleri $ 8 pkt l0)
uchwaly;

6) ograniczenie uci4zliwo5ci prowadzonej dzialalnoSci uslugowej do terenu, dla kt6rego
inwestor posiada tytul prawny;

7) zabudowa mieszkaniowa realizowana jako wolnostojqca;
8) funkcja uslugowalqczona z funkcj4 mieszkaniow4 jako wbudowana w obiekt gl6wny;
9) adaptacja istniejqcej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy,

nadbudowy i przeksztalceh w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad

ksztaltowania zabudowy ustalonych w ust. 3.;
l0) zakazrealizacji przedsiEwzigl mog4cychznacz1co oddzialywai na Srodowisko;
I l) dopuszczalny poziom halasu w Srodowisku jak dla teren6w zabudowy

mie szkani owej j ednorod zinnej ;
12) dla obszar6w wystgpowania stanowisk archeologicznych maj4 zastosowanie zapisy

zawartew$9.uchwaly.
3. Zasady ksztahowania zabudowy:

l) wysokoSl zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasza

uZytkowe, wysokoS6 budynk6w do 10m;
2) wysokoSi budynk6w gospodarczych, garuZowych, altan i wiat l. kondygnacja

nadziemna, (do 5*);
3) szerokoSi elewacji frontowej budynk6w mieszkalnych, w granicach od l0 do 16m;

4) geometria dach6w: uklad polaci dachowych dwu lub wielospadowy o k4cie
nachylenia od 30o do 45o, gl6wna kalenica dachu budynku frontowego: r6wnolegla do

ulic KDL i KDD, dowolna do dr6g wewngtrznych KDW;
5) formy zabudowy nawi4zuj4ce do architektury regionalnej i krajobrazu;
6) stosowanie tradycyjnych material6w wykofczeniolvych w tradycyjnej kolorystyce,

budowa ogrodzeri z wykorzystaniem material6w naturalnych np. kamieri, drewno;
7) wskaznik intensywnoSci zabudowy od0,2 do 0,5.

4. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci:
l) szerokoS6 frontu dzialki nie mniej sza ni? 20m, za v,ryjqtkiem dziaNek zlokalizowanych

przy siggaczach gdzie front dzialki nie moze by6 mniejszy niz 5m;
2) k4tpoloZeniagranic dzialekw stosunku do pasa drogowego: od 70o do 90o;

3) Minimalna powierzctnia dzialki dla funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- 800m'.
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S 14. l. Dla terenu ozrraczonego na rysunku planu symbolem MN/u (od IMN/U do 9MNru)
ustala sig:

l) przezruaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa z towarzyszqc4 funkcja
uslugow4;

2. Zasady zagospodarowania terenu:
l) obsluga komunikacyjnabezpofrednia z ulic lokalnych i dojazdowych;
2) nakaz lokalizacji budynk6w mieszkalnych i uslugowych od frontu dzialki;
3) obowipuj4ce i nieprzel<raczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku

planu;
4) zachowanie powierzchni biologiczrie czywtej stosownie do ustaleri $ 8 pkt l0)

uchwaly;
5) ograniczenie uci4zliwoSci prowadzonej dziaNalnoSci uslugowej do terenu, do kt6rego

inwestor posiada tytul prawny;
6) towarzyszqca funkcja uslugowa nie mohe przel<racza(, 70Yo powierzchni uzytkowej

obiekt6w;
7) funkcja uslugowa lqczona z funkcja mieszkaniow4, wbudowana w budynki

mieszkalne lub jako obiekty wolnostoj4ce;
8) dopuszczalny poziom halasu w Srodowisku jak dla teren6w zabudowy mieszkaniowo-

uslugowej;
9) dla obszar6w wystgpowania stanowisk archeologicznych maj4 zastosowanie zapisy

zawartew$9.uchwaly.
3. Zasady ksztahowania zabudowy:

l) wysoko$6 zabudowy mieszkaniowej i uslugowej do 2 kondygnacji nadziemnych, w
tym poddaszauzytkowe, wysokoS6 budynk6w do l0m;

2) dopuszcza sig lokalizacjg budynk6w garuZovtych, gospodarczych, wiat i altan o
wysoko5ci do 5m, tj. I kondygnacja nadziemna;

3 ) szerokoS6 elewacj i frontowych : niepr zek<raczaj1ca 20m;
4) geometria dachu: uklad polaci dachowych dwu lub wielospadowy o k4cie nachylenia

od 15o do 45o , gl6wne kalenice dach6w budynkow mieszkalnych r6wnolegle do

front6w dzialek, pozo stalych budynk6w dowolne ;

5) stosowanie tradycyjnych material6w wykofczeniolvych w tradycyjnej kolorystyce;
6) wskainik intensywnoSci zabudowy od 0,1 do 0,5.

4. Szczeg6lowe zasady i warunki podzialu i scalania nieruchomoSci objgtych planem
miejscowym:
l) minimalna powierzchnia dzialki: 1 100m2;

2) szerokoS6 frontu dzialki: min. 20m;
3) k4t poloZenia granic dzialekw stosunku do pasa drogowego: od 70o do 90o;

4) dopuszcza sig wydzielenie dzialek o parametrach mniejszychniz okreSlone w pkt 1) i
2), przezrraezonych pod drogi wewngtrzne o szerokoSci min. 5m lub pod lokalizacig
w zqdzen i nfrastruktury te chn icnej .

$ 15. l. Dla terenu ozrraczonego na rysunku planu symbolem lU ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa uslugowa - obszar przestrzeniu publicmej;
2) przezrraczenie dopuszczalne: tereny sportu i rekreacji.

2. Zasady zagospodarowania terenu:
l) obsluga komunikacyjna bezpoSrednia zulicy lokalnej;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

3) zachowanie powierzcbni biologicz.rie czywrej stosownie do ustaleri $ 8 pkt l0);
4) ograniczenie ucipliwoSci prowadzonej dzialalnoSci uslugowej do terenu, do kt6rego

inwestor posiada tytul prawny;
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5) adaptacja istniej4cej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy, przeksztahceh w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad

ksztaltowania zabudowy ustalonych w pkt 3.;
6) dopuszczalny poziom halasu w Srodowisku jak dla teren6w mieszkaniowo

uslugowych.
3. Zasady ksztahowania zabudowy:

1) wysokoS6 zabudowy uslugowej do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasza

uzytkowe, wysokoSd budynk6w do l0m;
2) dopuszczasig lokalizacjg budynkow garcZowych, wiat i altan o wysoko6ci do 5m, tj. I

kondygn acj a nadziemna;
3) szerokoS6 elewacji frontowych: nieprzel<raczajqca 20m;
4) geometria dachu: uklad polaci dachowych dwu lub wielospadowy o k4cie nachylenia

od l5o do 45o , gl6wne kalenice dach6w budynk6w uslugowych r6wnolegle do

front6w dzialek, po zo staly ch budynk6w dowo lne ;
5) stosowanie tradycyjnych material6w wykofczeniolvych w tradycyjnej kolorystyce;
6) wskaznik intensywnoSci zabudowy od 0,1 do 0,5;
7) mozliwoSd lokalizacji reklam pod warunkiem, 2e reklama zwiqzana jest z

dzialalnoSci4 prowadzon4 na danej dzialce inwestycyjnej i w przypadku umieszczenia
jej na elewacji budynku dopasowana jest do formy architektonicznej elewacji budynku
(pod wzglgdem kompozycji, kolorystyki, u2ytego materialu, sposobu montazu i
oSwietlenia) i nie zmniejsza standardu uzytkowania pomieszczen budynku, w kt6rym
jest umieszczona ani Zadnego innego.

4. SzczegSlowe zasady i warunki podzialu i scalania nieruchomoSci objgtych planem

miejscowym:
l) minimalna powierzchnia dzialki: 1 500m2;

2) szerokoSd frontu dzialki: min. 15m;
3) k4t poloaenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: od 70o do 90o,

4) dopuszcza sig wydzielenie dzialek o parametrach mniejszych niz okreSlone w pkt l) i
2), przeznaczonych pod drogi wewngtrzrre o szerokoSci min. 5m lub pod lokalizacjg
ur z1dzefi i nfrastruktury te chn icnej .

$ 16. l. Dla terenu ozrraczonego na rysunku planu symbolem U (od 2U do 7U) ustala sig:

1) przernaczenie podstawowe: zabudowa uslugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa dla wlaSciciela lub

zar zqdzaj4c e go ni eruchomo S ci 4.
2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) obsluga komunikacyjna bezpoSrednia z ulic lokalnych i dojazdowych;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

3) towaruyszqcafunkcja mieszkaniowa Nqczonaz funkcj4 uslugow? w jednym obiekcie;
4) zachowanie powieruchni biologiczxie czynnej stosownie do ustaleri $ 8 pkt 10);

5) ograniczenie uci4zliwoSci prowadzonej dzialalnoSci uslugowej do terenu, do kt6rego

inwestor posiada tytul prawny;
6) dopuszczalny poziom halasu w Srodowisku jak dla teren6w mieszkaniowo-

uslugowych.
3. Zasady ksztahowania zabudowy:

1) wysokoS6 zabudowy uslugowej do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasza

uzytkowe, wysokoS6 budynk6w do 10m;
2) dopuszcza sig lokalizacjg budynkow garuhowych, gospodarczych, wiat i altan o

wysokoSci do 5m, tj. I kondygnacja nadziemna, plus ewentualnie poddasze;

3 ) szeroko Sd elewacj i frontowych : niepr zek'r aczaj1ca 20m;
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4) geometria dachu: uklad polaci dachowych dwu lub wielospadowy o k4cie nachylenia
od l5o do 45o, glowne kalenice dach6w budynk6w uslugowych r6wnolegle do
front6w dzialek, po zo stalych budynkow dowo lne ;

5) stosowanie tradycyjnych material6w wykoriczeniolvych w tradycyjnej kolorystyce;
6) wskaznik intensywnoSci zabudowy od 0,1 do I ;
7) mozliwoSi lokalizacji reklam pod warunkiem, 2e reklama rwi1zana jest z

dzialalnoSci4 prowadzon1 na danej dzialce inwestycyjnej i w przypadku umieszczenia
jej na elewacji budynku dopasowana jest do formy architektonicznej elewacji budynku
(pod wzglgdem kompozycji, kolorystyki, u?ytego materialu, sposobu montazu i
oSwietlenia) i nie zmniejsza standardu uzytkowania pomieszczeh budynku, w kt6rym
jest umieszczona ani zadnego innego.

4. Szczeg6lowe zasady i warunki podzialu i scalania nieruchomoSci objgtych planem
miejscowym:
l) minimalna powierzchnia dzialki:300m2 na terenach 6U i7U oraz 1500m2 na terenach

od 2U do 5U;
2) szerokoSd frontu dzialki: min. 15m;
3) k4t poloheniagranic dzialekw stosunku do pasa drogowego: od 70o do 90o;

4) dopuszcza sig wydzielenie dzialek o parametrach mniejszych niz okreSlone w pkt l) i
2), przezrraczonych pod drogi wewngtrzrte o szerokoSci min. 5m lub pod lokalizacjg
vr zqdzei infrastruktur y te chn icmej .

S 17. l. Dla terenu ozrraczonego na rysunku planu symbolem US (od lUS do 2US) ustala sig:

l) przerraczenie podstawowe: uslugi sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uslugowa zwiqzana z przeznaczeniem

podstawowym.
2. Zasady zagospodarowania terenu:

l) obsluga komunikacyjna bezpoSrednia zulic lokalnej i wewngtrnej;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
3) zachowanie powierzchni biologiczrie czywtej stosownie do ustaleri $ 8 pkt 10);

4) ograniczenie ucipliwoSci prowadzonej dzialalnoSci uslugowej do terenu, do kt6rego
inwestor posiada tytul prawny;

5) towarzyszqca zabudowa uslugowa nie mohe przel<raczac l0% powierzchni dzialki;
6) dopuszczalny poziom halasu w Srodowisku jak dla teren6w przeznaczonych na cele

rekreacyj no -wypoczynkowych.
3. Zasady ksztahowania zabudowy:

l) wysokoSl zabudowy uslugowej I kondygnacji nadziemna, wysokoS6 budynk6w do

6m;
2) dopuszcza sig lokalizacjg budynk6w wiat i altan o wysokoSci do 5m, tj. 1 kondygnacja

nadziemna;
3) szerokoS6 elewacji frontowych: nieprzel<raczai4ca I 5m;
4) geometria dachu: uklad polaci dachowych dwu lub wielospadowy o k4cie nachylenia

od l5o do 45o, gl6wne kalenice dach6w budynk6w uslugowych r6wnolegle do

front6w dzialek, pozo stalych budynk6w dowolne ;

5) stosowanie tradycyjnych material6w wykoriczeniowych w tradycyjnej kolorystyce;
6) wskaznik intensywnoSci zabudowy od 0,05 do 0,2;
7) dla obszar6w wystgpowania stanowisk archeologicznych maj4 zastosowanie zapisy

zawarte w $ 9.uchwaly.
4. Szczeg6lowe zasady i warunki podzialu i scalania nieruchomoSci objgtych planem

miejscowym:
l) minimalna powi erzchnia dzialki:2000m2;
2) szerokoSd frontu dzialki: min. 25m;
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3) k4t polohenia granic dziaNek w stosunku do pasa drogowego: od 70o do 90o;

4) dopuszcza sig wydzielenie dziaNek o parametrach mniejszychniz okreSlone w pkt l) i
2), przezrraczonych pod drogi wewngtrTrte o szerokoSci min. 5m lub pod lokalizacjg
urzqdzefi infrastruktury techni cznej .

$ 18. l. Dla terenu ozrraczonego na rysunku planu symbolem lRM ustala sig:

I ) przezaaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym;
2) przezrraczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa zwi4zana z agroturystyk4;

2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) obsluga komunikacyjna bezpo6rednia z ulicy lokalnej;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy , zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej stosownie do ustaleri $ 8 pkt 10)

uchwaly;
4) ograniczenie uci4zliwoSci prowadzonej dziaNalnoSci uslugowej do terenu, do kt6rego

inwestor posiada tytul prawny;
5) adaptacja istniej4cej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy,

przebudowy, przeksztalceri w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad

ksztattowania zabudowy ustalonych w pkt 3.;
6) funkcja mieszkaniowa rwiqzana z agroturystyk1 l1czona z funkcj4 mieszkaniowq,

wbudowana w budynki mieszkalne lub jako obiekty wolnostoj4ce;
7) dopuszczalny poziom halasu w Srodowisku jak dla teren6w zabudowy mieszkaniowo-

uslugowej.
3. Zasady ksztahowania zabudowy:

1) wysokoSl zabudowy mieszkaniowej i uslugowej do 2 kondygnacji nadziemnych, w
tym poddaszauzytkowe, wysokoSd budynk6w do 10m;

2) budynki garcZowe, gospodarcze, wiaty i altany o wysokoSci do 10m, tj. I kondygnacja
nadziemna, plus ewentualnie pod dasze;

3 ) szerokoSd elewacj i frontowych : niepr zekraczaj qca 20m;
4) geometria dachu: uklad polaci dachowych dwu lub wielospadowy o k4cie nachylenia

od l5o do 45o , gl6wne kalenice dach6w budynk6w mieszkalnych r6wnolegle do

front6w dzialek, p o zo staly ch budynk6 w do wo I ne ;

5) stosowanie tradycyjnych material6w wykoriczeniolvych w tradycyjnej kolorystyce;
6) wskaZnik intensywnoSci zabudowy od0,2 do 0,5.

4. Szczeg6lowe zasady i warunki podzialu i scalania nieruchomoSci objgtych planem

miejscowym:
l) nie ustala sig szczeg6lowych zasad podzialu nieruchomoSci dla teren6w zabudowy

rolniczej , podzial6w nalezy dokonywat zgodnie z przepisami odrgbnymi.

S 19. 1. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem R (od lR do 2R) ustala sig:

l) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne;
2) przezaaczenie dopuszczalne: tereny zalesieri na glebach o klasach bonitacyjnych V i

VI;
3) zakaz lokalizacji ferm hodowlanych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:
l) obsluga komunikacyjna zulicy lokalnej.

3. Szczeg6lowe zasady i warunki podzialu i scalania nieruchomoSci objgtych planem

miejscowym:
l) nie ustala sig szczeg6lowych zasad podziaLu i scalania nieruchomoSci dla teren6w

rolniczych, podzial6w nale?y dokonywal zgodnie z przepisami odrgbnymi.
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$ 20. l. Dla teren6w ozruaczonych na rysunku planu symbolem ZL (od IZL do 3ZL) ustala

sig:

l) przezrraczenie podstawowe: tereny leSne.

Zasady zago spodarowani a terenu :

1) zakaz zabudowy kubaturowej.
Zasady i warunki podziatu nieruchomoSci.
l) nie ustala sig szczeg6lowych zasad podzialu nieruchomoSci dla teren6w leSne,

p o dzial6w nal ezy do ko nyw at zgo dnie z pr zep i s ami o drgbnymi .

21, l. Dla teren6w ozrraczonych na rysunku planu symbolem WS (od lWS do 25WS)
ustala sig:

l) pnenraczenie podstawowe: tereny row6w melioracyjnych z zieleni4 nadwodn4.
Zasady zagospodarowania terenu:
l) utrzymanie stabilnego poziomu wod powierzchniowych poprzez budowg budowli

i urz4dzeh pigtr zqcy ch, upu sto wych i re gul acyj ny ch ;

lokalizacj g urz1dzeri pomiarowych sluzby hydrologiczno - meteorologicznej, stopni
wodnych orazinnych urz4dzehmelioracyjnych sluz4cych do korzystania z wody;
zachowanie row6w melioracyjnych oraz pozostawienie pasa wolnego od zabudowy i
ogrodzeri o szerokoSci od 2m do 3m liczqc od g6rnej k'rawgdzi skarpy row6w i
zbiornik6w.

cz4sc rII
PRZEPISY KONCOWE

Rlozdzial4
Ustalenia przej5ciowe i koricowe

S 22, Ustala sig nastgpujecy spos6b i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania
i uzytkowania teren6w:

l) do czasu zabudowy i zagospodarowania poszczeg6lnych teren6w zgodnie z
okreSlonym w planie przez-rLaczeniem mo?l.ta jetymczasowo uzytkowa6 w spos6b

dotychczasowy lub uzytkowa6 w formie teren6w zieleni, z zakazem utrwalania ich
tymczasowego uzytkowania oraz lokalizacji obiektow budowlanych mviqzanychz
ty mczasowym uzytko wani em ;

2) obiekty tymczasowe dopuszcza sig na okres prowadzenia rob6t budowlanych.

$ 23. Ustala sig jednorczowq oplatg z tytriltr wzrostu warto3ci nieruchomo6ci spowodowan4
uchwaleniem niniejszego planu w wysoko6ci:
l) dla teren6w oznaczonych symbolem MN : 5 o/o;

2) dla teren6w oznaczonych symbolem MNAJ : l0 o/o;

3) dla teren6w oznaczonych symbolem U : l0 %;
4) dla teren6w oznaczonych symbolem US : l0 %.

S 24. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Woj ew6dztwa Mazowieckiego.

2.

2)

3)
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