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UCHWAŁA Nr  XXVIII/190/05 

RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 31 marca  2005 r. 

 
w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 

poz.1591, z dnia 13 grudnia 2001r., ze zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Gromadka nr 

III/17/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz uchwały nr IX/58/03 z dnia 29 sierpnia 2003 roku Rada Gminy Gromadka 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 
 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka. 
§ 2. 

 
1. Rysunki planu w skali 1:2000 dla obszarów zainwestowania wsi, będące załącznikami graficznymi do uchwały Rady 

Gminy w Gromadce: 

1) Nr 1 dla wsi Gromadka 

2) Nr 2 dla wsi Borówki 

3) Nr 3 dla terenu LSSE- obszar Krzywa 

4) Nr 4 dla wsi Krzyżowa 

5) Nr 5 dla wsi Modła 

6) Nr 6 dla wsi Motyle 

7) Nr 7 dla wsi Nowa Kuźnia 

8) Nr 8 dla wsi Osła 

9) Nr 9 dla wsi Patoka 

10) Nr 10 dla wsi Pasternik 

11) Nr 11 dla wsi Różyniec 

12) Nr 12 dla wsi Wierzbowa 

13) Nr 13 dla terenów niezainwestowanych w skali 1:5000  

14) Nr 14 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

 

są integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromadka. 

 

2. Przedmiotem planu jest ustalenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo okresowych podtopień 

lokalnych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, 
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9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust.4 

3. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunków planów: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

2) symbole określające przeznaczenie terenów: MN, MNU, MW, UO, UZ, US, UK, UA, U, AG, PG, PBS, P, ZL, ZI, ZP, 

ZD, R, RU, RP, ZC, KK, KS, WS, W, E, G, K, O. 

3) obowiązujące linie zabudowy, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) granice Przemkowskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną 

6) granice rezerwatów „Torfowisko Borówki” i „Buczyna Piotrowicka”  

7) granice głównego zbiornika wód podziemnych nr 315 „ Zbiornik Chocianów- Gozdnica” 

8) granice udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego KN5094 Nowa Kuźnia 

9) granice zainwestowania wsi 

10) granice stref ochrony konserwatorskiej, 

11) granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy, 

12) granice stref ochronnych od sieci energetycznych i gazowych 

13) obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz inne obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską, których 

szczegółowe zasady ochrony określono w § 9, 

14) granice strefy zagrożenia okresowymi podtopieniami lokalnymi. 

4. Ustaleniami planu są również oznaczenia układu komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne elementy rysunków planu, 

służące realizacji ustaleń niniejszej uchwały. 

5. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i 

regulacyjne. 
 

§ 3. 
 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o którym mowa § 1 

niniejszej uchwały, 
2) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 

ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych, 
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikami graficznymi nr 1- 12 do 

uchwały Rady Gminy Gromadka przedstawionymi na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000 oraz  nr 13 w 
skali 1:5000. 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w którego 
każdym punkcie obowiązują te same ustalenia, 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć działalność wyznaczoną do lokalizacji w danym 
terenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; wprowadzenie 
innych niż podstawowa funkcji jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia ustaleń szczegółowych 
niniejszej uchwały, 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, 
dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków, oraz wcześniejszej lub 
równoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego, 

7) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć sposoby zagospodarowania terenów i obiektów, do 
czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji określonej w planie, 

8) liniach zabudowy obowiązujących – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą 
usytuowanie podstawowej bryły budynku; linię tą przekroczyć mogą wysunięte zadaszenia, przedsionki wejściowe, 
balkony i wykusze, 

9) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której 
żaden element zabudowy nie może przekroczyć, 

10) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi: 
a) oświaty, 
b) zdrowia i opieki społecznej, 
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c) rekreacji i wypoczynku, 
d) społeczno-kulturalne, 
e) administracji publicznej, 
f) siedziby organizacji społeczno-politycznych i religijnych,  

11) usługach – należy przez to rozumieć usługi:  
a) handlu detalicznego, 
b) gastronomii, 
c) rzemiosła nieprodukcyjnego związanego z konsumpcją indywidualną i naprawą sprzętu gospodarstwa 

domowego, z wykluczeniem usług naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych, 
d) obsługi działalności gospodarczej, 
e) pocztowe i łączności, 

12) kalenicowym układzie zabudowy – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków o dachach 
dwuspadowych, których kalenica jest równoległa do obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy, a w 
przypadku zabudowy o nie wyznaczonej planem linii zabudowy, do osi najbliższej drogi przy której zlokalizowany 
jest budynek, 

13) terenie rehabilitacji istniejącej zabudowy – należy przez to rozumieć tereny o substandardowych warunkach 
zamieszkania, pracy i korzystania z usług, wynikających ze złego stanu technicznego zabudowy, zbyt dużej 
gęstości zabudowy, zagrożenia bezpieczeństwa i braków w infrastrukturze technicznej przeznaczonych do poprawy 
lub kreacji walorów estetycznych, funkcjonalnych i technicznych, 

14) terenach zdegradowanych – należy przez to rozumieć tereny i obiekty nie posiadające charakteru regionalnego i 
swoją formą architektoniczną i wielkością kubatury kolidują z terenami sąsiednimi. 

15) zakazie zabudowy- należy przez to rozumieć zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych, o którym mowa 
w art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) 

 

§ 4. 
 

Ogólne zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 

Na całym obszarze gminy Gromadka objętym planem obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) lokalizacja nowych terenów rozwoju inwestycyjnego możliwa jest jedynie na terenach wsi w granicach ich 

zainwestowania oraz na obszarze LSSE – obszar Krzywa, określonych na rysunkach planu w skali 1:2000. 

2) kształtowanie zabudowy winno uwzględniać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, formę, detal 

architektoniczny i materiały charakterystyczne dla regionalnego budownictwa, 

3) zaleca się aby realizacja nowej zabudowy była prowadzona poza terenami podmokłymi i zalewowymi określonymi 

na rysunku planu, 

4) zabudowa istniejąca o przeznaczeniu innym niż ustalone przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne ustala się jako 

tymczasową; dla zabudowy istniejącej o charakterze tymczasowym dopuszcza się  remonty budynków bez 

możliwości rozbudowy, 

5) dopuszcza się dokonywania nowych podziałów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi 

publicznej dla podzielonych nieruchomości oraz spełnienia warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

6) na terenie opracowania planu nie przewiduje się przeprowadzenia postępowań scalania i podziału nieruchomości, 

7) dla terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej ustala się wymóg poprawy i 

uporządkowania wartości estetycznych, funkcjonalnych i technicznych poprzez: 
a) remonty istniejących obiektów, 
b) organizacje układu komunikacyjnego, 
c) wprowadzenie zieleni o walorach estetycznych i izolacyjnych, 
d) dostosowanie parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym szczególności gęstości i wysokości 

zabudowy, do ustaleń określonych dla odpowiednich terenów zawartych w § 5, 

 
 
 

§ 5. 
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Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: 
 

Na całym obszarze gminy Gromadka objętym planem obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 

 

I. obszar zainwestowania WSI GROMADKA -  
1. MN/1/(1-35) – przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, zieleń 

urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

2. MN/2/(1-22) – przeznaczenie podstawowe – projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1). dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2). dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3). zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4). lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 
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c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 
3. MNU/1/(1-13) – przeznaczenie podstawowe – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, oraz 

ustala się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów 

mieszkalnych. 

 
4. MNU/2/(1-7) – przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 
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d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, oraz 

ustala się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów 

mieszkalnych. 

 

5. MW/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o średniej intensywności 

zabudowy (4- 12 mieszkań w budynku wielorodzinnym), 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: modernizacje, adaptacje i przebudowy istniejących budynków mieszkalnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane, przybudowane lub wolnostojące, spełniające wymogi 

przepisów szczególnych, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) zabrania się lokalizowania zakładów produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i 

materiałów masowych, 

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) dopuszcza się zachowanie w modernizowanych istniejących wielorodzinnych budynkach mieszkalnych 

dachów płaskich, 

b) w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych należy stosować dachy o symetrycznych układach połaci 

dachowych (dopuszczalne wielospadowe), o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze 

dachówkopodobnej, 

c) ustala się ograniczenie wysokości noworealizowanej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej do 3 

kondygnacji plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 14m od poziomu terenu do szczytu kalenicy, 

d) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych – nie mniejszą niż ilość mieszkań w budynku, 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub 

pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te 

powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną. 

 

6. RM/1/(1-40)- przeznaczenie podstawowe- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług 

towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 
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3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 

7. RM/2/1- przeznaczenie podstawowe- tereny projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług 

towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) transportu 

dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
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8. UO/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty na wydzielonych działkach wraz z zielenią 

towarzyszącą, ustalone jako cele publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

2) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z 

zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z 

wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, 

4) dopuszcza się możliwość adaptacji części obiektów na cele mieszkaniowe dla nauczycieli i pracowników 

administracyjnych, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

 

 

 

 

9. US/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – istniejące tereny sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z 

zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy terenu. 

2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz 

zielenią, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi handlu i gastronomii nie zajmujące więcej niż 10% terenu, towarzyszące funkcji dominującej, 

służące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo- usługowej, 

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu dla obiektów 

sportowych i usługowych nie może przekroczyć 14m, 

b) powierzchnia zabudowy terenu nie może być większa niż 20%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40%. 
 
10. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów sakralnych i kultury, ustalone jako cele publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych i kultury, z zachowaniem obecnej formy architektonicznej i 

skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektów towarzyszących, z zachowaniem formy architektonicznej 

harmonizującej z dominującymi obiektami sakralnymi i kultury. 
 
11. UA/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług administracji, ustalone jako cele publiczne 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z 

zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy terenu, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub noworealizowanej zabudowy nie może przekroczyć 12m licząc od poziomu 

terenu do okapu, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o 

pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowobudowanych obiektach dopuszcza się stosowanie dachów 

jednospadowych, w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi, 
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c) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 60% powierzchni działki budowlanej, 

d) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej, 

e) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

 

12. U/(1-12) – przeznaczenie podstawowe – tereny usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi 

działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łączności na wydzielonych działkach, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z 

zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z 

wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub noworealizowanej zabudowy nie może przekroczyć 12m licząc od poziomu 

terenu do szczytu kalenicy, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne 

wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowobudowanych obiektach usługowych dopuszcza się 

stosowanie dachów jednospadowych, w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się 

realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej 

konstrukcji łatwej do demontażu, 

d) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 80% powierzchni działki budowlanej, 

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej, 

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

 
13. P/1/(1-3) - przeznaczenie podstawowe- tereny istniejących obiektów przemysłowych 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą 

techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i 

zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów, 

b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty 

ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych 

jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej obsługującej teren, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 10m licząc od 

powierzchni terenu do okapu, 
b) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych, 

c) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną, 
3) dla istniejących terenów przemysłowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 

zabrania się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 
 
14. PBS/1/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny istniejących obiektów produkcyjnych, baz, składów i 

magazynów 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą 

techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i 

zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów, 
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b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne 

podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do 

poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 14m licząc od 

powierzchni terenu do okapu, 

b) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych, 

c) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną, 
3) dla istniejących terenów przemysłowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 

zabrania się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 

 

 
15. ZL/(1-15) – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów, 

1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania 
lasów, 

2) dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno- wypoczynkowo-
sportowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z 
zarządcą . 

 

16. ZP/(1-8) - przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej, takiej jak parki, 

ogrody, zieleńce, skwery itp. 

1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie robót ziemnych w ich pobliżu należy: 

a) przeprowadzić w sposób nie szkodzący drzewom (wskazane wykonanie specjalistycznych ekspertyz), w 

porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, 

b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, 

c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach terenu należy wprowadzać w sposób nie naruszający 

istniejących wartości środowiska przyrodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie 

utwardzonych ścieżek dla pieszych. 

2) Dla terenu określonego na załączniku nr 1 symbolem ZP 1 dopuszcza się możliwość dodatkowego jego 

przeznaczenia jako rozszerzenie zabudowy jednorodzinnej sąsiadującej z tym terenem. 
 
17. ZD/(1-2)– przeznaczenie podstawowe – tereny ogródków działkowych, 

1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi, 

2) dopuszcza się prowadzenie napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej. 

 

18. R/(1-47) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – istniejące uprawy 

polowe, 

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, 

masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych. 

 

19. ZC/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – cmentarze – cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbudowę, 

1) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem pełnym o wysokości nie przekraczającej 1,6m, 
2) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej od granicy cmentarza 50 m. 
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20. ZI/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni izolacyjnej, niskiej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz 
wokół terenów intensywnej działalności produkcyjno-wytwórczej, baz, składów i magazynów – wymagane zadrzewienie 
terenu, 

1) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, z wyłączeniem możliwości lokalizacji 

towarzyszących obiektów kubaturowych, 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

3) ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin przeznaczonych do konsumpcji, 

4) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami szczególnymi. 
 
21. KK – przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji kolejowej oraz obiektów infrastruktury kolejowej jej 

towarzyszącej, 

1) przez teren gminy Gromadka biegną linie kolejowe: 

a) nr 275, pierwszorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana, państwowego znaczenia relacji Wrocław 

Muchobór- Gubinek- granica państwa (przez Legnicę, Modłę, Żagań) 

b) nr 314, jednotorowa, znaczenia miejscowego, niezelektryfikowana, relacji Trzebień- Modła 

2) dla linii kolejowej obowiązują następujące wytyczne: 

a) lokalizacja budynków i budowli (w tym infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej) w sąsiedztwie 

linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi, 

b) zakazuje się wykorzystania rowów odwadniających tereny kolejowe dla użytkowników spoza PKP, 

c) lokalizacja przyszłych inwestycji musi zapewnić sprawny i bezpieczny ruch pociągów na linii oraz w 

momencie ich modernizacji, 

d) nakazuje się pozostawienie pasa o szerokości 3,0m dla potrzeb kolejowej drogi technicznej, zgodnie z 

przepisami szczególnymi, 

e) wszystkie skrzyżowania dróg z linią kolejową w jednymi poziomie wymagają zachowania parametrów 

trójkąta widoczności, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

f) w przypadku uzupełnienia drzewostanu w pobliżu terenów kolejowych, należy tak zadrzewiać tereny aby 

ich usytuowanie nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejowej, oraz w odległości nie mniejszej niż 15m 

od osi skrajnego toru kolejowego, z wyłączeniem gatunków drzew, których wysokość może przekroczyć 10m, 

g) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych, pod 

warunkiem, że lokalizacja masztu musi być w odległości, od terenów KK, większej niż planowana wysokość 

obiektu budowlanego (celem uniknięcia, w razie awaryjnego upadku konstrukcji zatarasowania torów 

kolejowych), oraz planowanie urządzenia przekaźnikowe telekomunikacji nie mogą powodować zakłóceń 

łącznościowych na linii kolejowej, 

h) lokalizacja ewentualnego gazociągu musi być zlokalizowana w odległości większej niż wynosi strefa 

ograniczonego użytkowania od terenów KK, 

i) zakazuje się przechodzenia gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez uprzedniego 

zredukowania ciśnienia, 

j) na terenach stacji kolejowych obowiązuje całkowity zakaz krzyżowania gazociągów z torami kolejowymi. 

k) na terenie linii kolejowej nr 314 Trzebień- Modła zakazuje się likwidacji infrastruktury kolejowej w postaci 

mostów, wiaduktów, podtorza, rowów odwadniających i innych urządzeń niezbędnych do uruchomienia lub 

odtworzenia funkcjonowania linii oraz przeprowadzania prac na podtorzu bez zgody zarządcy terenu 

kolejowego, 
 

22. KS/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej: stacje paliw, 

parkingi, garaże, 

1) lokalizacja stacji paliw odbywać się może jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenia ozdobną i izolacyjną, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
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a) obowiązuje nawierzchnia utwardzona, 

b) dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub z żywopłotu, nie przekraczające wysokości 2m, 

c) ustala się zagospodarowanie parkingów zielenią wzdłuż ulic. 
 
23. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 

1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodności z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne użytkowanie pod warunkiem nie 
zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 

3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 
 

 
24. E/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń elektroenergetycznych – stacje transformatorowe na 

działkach wydzielonych - użytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
1) dla stacji transformatorowych dopuszcza się ich usytuowanie na granicy działki 
2) docelowa wielkość działek będzie określona na etapie projektowym 
3) dopuszcza się lokalizację stacji w odległości do 1,5 m od granic działki pod warunkiem, że stacja posiada 

ściany oddzielenia ppoż. 
4) linie zabudowy określone w projekcie planu nie obejmują budynków trafostacji 

 
 
25. K/1 - przeznaczenie podstawowe- tereny urządzeń kanalizacji i przepompowni ścieków- użytkowanie zgodnie 

z przepisami szczegolnymi 
 
II.  obszar zainwestowania WSI BORÓWKI 
1. MN/3/(1-7) – przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, zieleń 

urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
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2. MN/4/(1-6) – przeznaczenie podstawowe – projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, zieleń 

urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 
3. MNU/3/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, oraz 

ustala się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 
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b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów 

mieszkalnych. 

 
4. MNU/4/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte 

w § 5 ust. 11, oraz ustala się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może 

przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów mieszkalnych. 

 
5. RM/3/(1-15)- przeznaczenie podstawowe- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług 

towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 
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d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 
6. RM/4/1- przeznaczenie podstawowe- tereny projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług 

towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 
7. US/1 – przeznaczenie podstawowe – istniejące tereny sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 

usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy 

terenu. 

2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą 

oraz zielenią, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 
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a) usługi handlu i gastronomii nie zajmujące więcej niż 10% terenu, towarzyszące funkcji dominującej, 

służące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo- usługowej, 

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu dla obiektów 

sportowych i usługowych nie może przekroczyć 14m, 

b) powierzchnia zabudowy terenu nie może być większa niż 20%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40%. 

 
8. ZL/(1-8) – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów, 

1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania 
lasów, 

2) dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno- wypoczynkowo-
sportowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z 
zarządcą . 

 
9. R/(1-12) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – istniejące uprawy polowe, 

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych. 

 

10. KS/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej: stacje paliw, 

parkingi, garaże, 

1) lokalizacja stacji paliw odbywać się może jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenia ozdobną i izolacyjną, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) obowiązuje nawierzchnia utwardzona, 

b) dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub z żywopłotu, nie przekraczające wysokości 2m, 

c) ustala się zagospodarowanie parkingów zielenią wzdłuż ulic. 

 
11. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 

1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych 
pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne 
użytkowanie pod warunkiem nie zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 

3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 

 

 

III.  obszar zainwestowania LSSE - OBSZAR KRZYWA 
1. PBS/5/(1-6) – przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów  

1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą 

techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i 

zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów, 
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b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne 

podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do 

poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 14m licząc od 

powierzchni terenu do okapu, 

b) dopuszcza się odstępstwa w wysokości obiektów technologicznych jak: kominy, wieże, maszty, silosy, 

gdzie wierzchołki nie powinny przekraczać rzędnej 168 m 

c) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych, 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

 
2. PBS/6/(1-7) – przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów  

1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą 

techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i 

zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów, 

b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne 

podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do 

poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 14m licząc od 

powierzchni terenu do okapu, 

b) dopuszcza się odstępstwa w wysokości obiektów technologicznych jak: kominy, wieże, maszty, silosy, 

gdzie wierzchołki nie powinny przekraczać rzędnej 168 m 
c) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych, 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną, 
 
3. W/6 – przeznaczenie podstawowe – wodociągi, tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, ujęć wodnych, 

1) dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów i urządzeń związanych z eksploatacją ujęcia wód dla celów 

komunalnych, 

2) obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, 

3) w granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony bezpośredniej i 

pośredniej określone w przepisach szczególnych. 
 
4. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 

1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich 
zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne użytkowanie pod warunkiem 
nie zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 

3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 
 

5. E/15 –-przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń elektroenergetycznych – stacje transformatorowe na 
działkach wydzielonych - użytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 

1). dla stacji transformatorowych dopuszcza się ich usytuowanie na granicy działki 
2). docelowa wielkość działek będzie określona na etapie projektowym 
3). dopuszcza się lokalizację stacji w odległości do 1,5 m od granic działki pod warunkiem, że stacja posiada 

ściany oddzielenia ppoż. 
4). linie zabudowy określone w projekcie planu nie obejmują budynków trafostacji 

 
6. G/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń gazownictwa – przebieg sieci gazu oraz stacje redukcyjne 

gazu na działkach wydzielonych – użytkowanie  zgodnie z przepisami szczególnymi. 
1) W ramach gazyfikacji LSSE dla obszaru Krzywa przewiduje się realizację na terenie gminy: 
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a) gazociągu w/c DN 200, PN 8,4 Mpa 
2) Dla przebiegu projektowanych sieci określa się strefę ochronną w odległości 15 m, licząc od ścianki gazociągu, 

prowadzoną na podstawie następujących wymogów: 
a) w granicach strefy ochronnej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, określonej na rysunku planu, zarządca 

sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową 
eksploatację, 

b) ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą sieci lokalizację obiektów wzdłuż strefy przed wydaniem 
pozwolenia na budowę, 

c) zasady zagospodarowania dla strefy ochronnej: 
� zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
� obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego 

przemieszczania się wzdłuż gazociągu, 
� dopuszcza się prowadzenie sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu ich przebiegu i 

na warunkach określonych przez zarządcę sieci gazowej, 
� określa się zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m (po 2m od osi gazociągu podczas 

eksploatacji 
� zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji. 

 
 

IV.  obszar zainwestowania WSI KRZYŻOWA 
1. MN/7/(1-39) – przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 
c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych 

budynkach 

d) mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 

2. MN/8/(1-16) – przeznaczenie podstawowe – projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 
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2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych 

plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do szczytu kalenicy, 

dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną 

lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych 

połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) 

maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 

zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 
3. MNU/7/(1-5) – przeznaczenie podstawowe – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, oraz 

ustala się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może 

przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów mieszkalnych. 
 

4. MNU/8/(1-9) – przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
dopuszczeniem usług: 

1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
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2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 

dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, oraz ustala się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów 

mieszkalnych. 
 

5. RM/7//(1-10) - przeznaczenie podstawowe- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz 

usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie 
b) nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 

odrębnymi, 
c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 

naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  
d) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 

naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 
e) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 

dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

f) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
g) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
h) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

i) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 
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j) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 
6. RM/8/(1–4) - przeznaczenie podstawowe- tereny projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz 

usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 

stwarzających zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg 

publicznych i terenów publicznych   
h) do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % powierzchni 

ogrodzenia, 
i) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 

żywopłotów, 

j) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

7. UO/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty na wydzielonych działkach wraz z zielenią 

towarzyszącą, ustalone jako cele publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

2) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z 

zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami 

obowiązujących przepisów szczególnych, 

4) dopuszcza się możliwość adaptacji części obiektów na cele mieszkaniowe dla nauczycieli i pracowników 

administracyjnych, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 
 

8. US/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – istniejące tereny sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 

usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy 

terenu. 
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1) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą 

oraz zielenią, 

2) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi handlu i gastronomii nie zajmujące więcej niż 10% terenu, towarzyszące funkcji dominującej, 

służące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona, 

3) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo- usługowej, 

4) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

5) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu dla obiektów 

sportowych i usługowych nie może przekroczyć 14m, 

6) powierzchnia zabudowy terenu nie może być większa niż 20%, 

7) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40%. 
 

9. UK/(1–2) – przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów sakralnych i kultury, ustalone jako cele publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych i kultury, z zachowaniem obecnej formy architektonicznej i 

skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektów towarzyszących, z zachowaniem formy architektonicznej 

harmonizującej z dominującymi obiektami sakralnymi i kultury. 
 

10. U/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi 

działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łączności na wydzielonych działkach, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem 

dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

możliwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne, z zastrzeżeniem 

zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub noworealizowanej zabudowy nie może przekroczyć 12m licząc od poziomu 

terenu do szczytu kalenicy, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne 

wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowobudowanych obiektach usługowych dopuszcza się 

stosowanie dachów jednospadowych, w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się 

realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej 

konstrukcji łatwej do demontażu, 

d) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 80% powierzchni działki budowlanej, 

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej, 

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
 
 
 
 

11. RU/1 - przeznaczenie podstawowe- tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich. 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
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a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

2) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska 

3) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 10 m. licząc od poziomu 

terenu do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 50 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 10 m. licząc od 

powierzchni terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu, 
 

12. PBS/8/(1–2) – przeznaczenie podstawowe – tereny istniejących obiektów produkcyjnych, baz, składów i 
magazynów  

1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą 

techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i 

zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów, 

b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne 

podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do 

poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 14m licząc od 

powierzchni terenu do okapu, 
b) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych, 

c) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

3) dla istniejących terenów przemysłowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 

zabrania się lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 
 

13. ZP/(1-4) - przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zieleńce, skwery itp. 

1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie robót ziemnych w ich pobliżu należy: 

a) przeprowadzić w sposób nie szkodzący drzewom (wskazane wykonanie specjalistycznych ekspertyz), w 

porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, 

b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, 

c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach terenu należy wprowadzać w sposób nie naruszający 

istniejących wartości środowiska przyrodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie 

utwardzonych ścieżek dla pieszych. 

2) Dla terenu określonego na załączniku nr 1 symbolem ZP 1 dopuszcza się możliwość dodatkowego jego 

przeznaczenia jako rozszerzenie zabudowy jednorodzinnej sąsiadującej z tym terenem. 
 

14. R/(1-30) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – istniejące uprawy polowe, 

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 
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2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych. 

 

15. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – cmentarze – cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbudowę, 

1) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem pełnym o wysokości nie przekraczającej 1,6m, 
2) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej od granicy cmentarza 50 m. 

 
16. ZI/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni izolacyjnej, niskiej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz 

wokół terenów intensywnej działalności produkcyjno-wytwórczej, baz, składów i magazynów – wymagane zadrzewienie 
terenu, 

1) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, z wyłączeniem możliwości lokalizacji 

towarzyszących obiektów kubaturowych, 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

3) ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin przeznaczonych do konsumpcji, 

4) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami szczególnymi. 
 

17. KS/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej: stacje paliw, 

parkingi, garaże, 

1) lokalizacja stacji paliw odbywać się może jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenia ozdobną i izolacyjną, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) obowiązuje nawierzchnia utwardzona, 

b) dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub z żywopłotu, nie przekraczające wysokości 2m, 

c) ustala się zagospodarowanie parkingów zielenią wzdłuż ulic. 
 
18. W/1 –  przeznaczenie podstawowe – wodociągi, tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, ujęć wodnych, 

1) dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów i urządzeń związanych z eksploatacją ujęcia wód dla celów 

komunalnych, 

2) obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, 

3) w granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony bezpośredniej i 

pośredniej określone w przepisach szczególnych. 
 
19. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 

1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń 
wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne 
użytkowanie pod warunkiem nie zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 

3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 
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V. obszar  zainwestowania WSI MODŁA 
1. MN/9/(1-11) – przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

2. MN/10/(1-12) – przeznaczenie podstawowe – projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 
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d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 
3. MNU/9/(1-6) – przeznaczenie podstawowe – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, oraz 

ustala się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów 

mieszkalnych. 

 
4. MNU/10/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 
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e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, oraz 

ustala się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może 

przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów mieszkalnych. 

 
5. RM/9/(1-22)- przeznaczenie podstawowe- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz 

usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 

6. RM/10/(1–2)- przeznaczenie podstawowe- tereny projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz 

usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
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c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 

7. UO/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty na wydzielonych działkach wraz z zielenią 

towarzyszącą, ustalone jako cele publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

2) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z 

zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z 

wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, 

4) dopuszcza się możliwość adaptacji części obiektów na cele mieszkaniowe dla nauczycieli i pracowników 

administracyjnych, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

 
8. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów sakralnych i kultury, ustalone jako cele publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych i kultury, z zachowaniem obecnej formy architektonicznej i 

skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektów towarzyszących, z zachowaniem formy architektonicznej 

harmonizującej z dominującymi obiektami sakralnymi i kultury. 

 

9. U(1-5) – przeznaczenie podstawowe – tereny usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi 

działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łączności na wydzielonych działkach, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 

usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji 

nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji 

z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub noworealizowanej zabudowy nie może przekroczyć 12m licząc od poziomu 

terenu do szczytu kalenicy, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne 

wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 
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b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowobudowanych obiektach usługowych dopuszcza się 

stosowanie dachów jednospadowych, w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się 

realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej 

konstrukcji łatwej do demontażu, 

d) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 80% powierzchni działki budowlanej, 

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej, 

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

 

10. ZL/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów, 
1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany 

urządzania lasów, 
2) dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) pod warunkiem wcześniejszego 
uzgodnienia z zarządcą . 

 

11. ZP/(1-2) - przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zieleńce, skwery itp. 

1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie robót ziemnych w ich pobliżu należy: 

a) przeprowadzić w sposób nie szkodzący drzewom (wskazane wykonanie specjalistycznych ekspertyz), w 

porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, 

b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, 

c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach terenu należy wprowadzać w sposób nie naruszający 

istniejących wartości środowiska przyrodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie 

utwardzonych ścieżek dla pieszych. 

2) Dla terenu określonego na załączniku nr 1 symbolem ZP 1 dopuszcza się możliwość dodatkowego jego 

przeznaczenia jako rozszerzenie zabudowy jednorodzinnej sąsiadującej z tym terenem. 
 

12. R/(1-19) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – istniejące uprawy polowe, 

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych. 

 

13. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – cmentarze – cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbudowę, 

1) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem pełnym o wysokości nie przekraczającej 1,6m, 
2) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej od granicy cmentarza 50 m. 

 
14. KK – przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji kolejowej oraz obiektów infrastruktury kolejowej jej 

towarzyszącej, 

1) przez teren gminy Gromadka biegną linie kolejowe: 

a) nr 275, pierwszorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana, państwowego znaczenia relacji Wrocław 

Muchobór- Gubinek- granica państwa (przez Legnicę, Modłę, Żagań) 

b) nr 314, jednotorowa, znaczenia miejscowego, niezelektryfikowana, relacji Trzebień- Modła 

2) dla linii kolejowej obowiązują następujące wytyczne: 
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a) lokalizacja budynków i budowli (w tym infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej) w sąsiedztwie 

linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi, 

b) zakazuje się wykorzystania rowów odwadniających tereny kolejowe dla użytkowników spoza PKP, 

c) lokalizacja przyszłych inwestycji musi zapewnić sprawny i bezpieczny ruch pociągów na linii oraz w 

momencie ich modernizacji, 

d) nakazuje się pozostawienie pasa o szerokości 3,0m dla potrzeb kolejowej drogi technicznej, zgodnie z 

przepisami szczególnymi, 

e) wszystkie skrzyżowania dróg z linią kolejową w jednymi poziomie wymagają zachowania parametrów 

trójkąta widoczności, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

f) w przypadku uzupełnienia drzewostanu w pobliżu terenów kolejowych, należy tak zadrzewiać tereny aby 

ich usytuowanie nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejowej, oraz w odległości nie mniejszej niż 15m 

od osi skrajnego toru kolejowego, z wyłączeniem gatunków drzew, których wysokość może przekroczyć 10m, 

g) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych, pod 

warunkiem, że lokalizacja masztu musi być w odległości, od terenów KK, większej niż planowana wysokość 

obiektu budowlanego (celem uniknięcia, w razie awaryjnego upadku konstrukcji zatarasowania torów 

kolejowych), oraz planowanie urządzenia przekaźnikowe telekomunikacji nie mogą powodować zakłóceń 

łącznościowych na linii kolejowej, 

h) lokalizacja ewentualnego gazociągu musi być zlokalizowana w odległości większej niż wynosi strefa 

ograniczonego użytkowania od terenów KK, 

i) zakazuje się przechodzenia gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez uprzedniego 

zredukowania ciśnienia, 

j) na terenach stacji kolejowych obowiązuje całkowity zakaz krzyżowania gazociągów z torami kolejowymi. 

k) na terenie linii kolejowej nr 314 Trzebień- Modła zakazuje się likwidacji infrastruktury kolejowej w postaci 

mostów, wiaduktów, podtorza, rowów odwadniających i innych urządzeń niezbędnych do uruchomienia lub 

odtworzenia funkcjonowania linii oraz przeprowadzania prac na podtorzu bez zgody zarządcy terenu 

kolejowego, 
 
15. W/1 – przeznaczenie podstawowe – wodociągi, tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, ujęć wodnych, 

1) dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów i urządzeń związanych z eksploatacją ujęcia wód dla celów 

komunalnych, 

2) obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, 

3) w granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony bezpośredniej i 

pośredniej określone w przepisach szczególnych. 
 
16. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 

1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod 
warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne użytkowanie pod 
warunkiem nie zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 

3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 
 
 

VI. obszar  zainwestowania WSI MOTYLE  
1. MN/11/1 – przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 
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dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

g) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

h) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

i) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

j) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

k) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

l) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

2. MN/12/(1-8) – przeznaczenie podstawowe – projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

3. MNU/12/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
dopuszczeniem usług: 
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1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, oraz 

ustala się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów 

mieszkalnych. 
 

4. RM/11/(1-9)- przeznaczenie podstawowe- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz 

usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 



 
 
 

33 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 

5. RM/12/(1–5)- przeznaczenie podstawowe- tereny projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz 

usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 

6. R/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – istniejące uprawy polowe, 

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych. 
 

7. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń 

wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne 

użytkowanie pod warunkiem nie zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 
3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 

 
 
 



 
 
 

34 

VII. obszar zainwestowania WSI NOWA KUŹNIA 
1. MN/13/1 – przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

2. MN/14/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 
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d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 
3. MNU/13/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
g) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, 

oraz ustala się ponadto, że: 
h) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

i) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może 

przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów mieszkalnych. 
 
4. MNU/14/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 
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e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
g) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, 

oraz ustala się ponadto, że: 
h) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

i) powierzchnia użytkowa funkcji 

usługowej nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów mieszkalnych. 

 

5. MW/1 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o średniej intensywności 

zabudowy (4- 12 mieszkań w budynku wielorodzinnym), 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: modernizacje, adaptacje i przebudowy istniejących budynków 

mieszkalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane, przybudowane lub wolnostojące, spełniające 

wymogi przepisów szczególnych, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) zabrania się lokalizowania zakładów produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i 

materiałów masowych, 

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) dopuszcza się zachowanie w modernizowanych istniejących wielorodzinnych budynkach mieszkalnych 

dachów płaskich, 

b) w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych należy stosować dachy o symetrycznych układach połaci 

dachowych (dopuszczalne wielospadowe), o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze 

dachówkopodobnej, 

c) ustala się ograniczenie wysokości noworealizowanej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej do 3 

kondygnacji plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 14m od poziomu terenu do szczytu kalenicy, 

d) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych – nie mniejszą niż ilość mieszkań w budynku, 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub 

pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te 

powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną. 

 

 

 

 

 

6. RM/13/(1-23) - przeznaczenie podstawowe- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

5) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług 

towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

6) Przeznaczenie uzupełniające: 

d) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

e) urządzenia towarzyszące, 
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f) zieleń urządzona. 

7) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

8) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
j) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

k) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

l) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

m) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

n) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
o) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
p) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

q) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

r) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 

7. RM/14/1- przeznaczenie podstawowe- tereny projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług 

towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
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8. US/1 – przeznaczenie podstawowe – istniejące tereny sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 

usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy 

terenu. 

2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą 

oraz zielenią, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi handlu i gastronomii nie zajmujące więcej niż 10% terenu, towarzyszące funkcji dominującej, 

służące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo- usługowej, 

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu dla obiektów 

sportowych i usługowych nie może przekroczyć 14m, 

b) powierzchnia zabudowy terenu nie może być większa niż 20%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40%. 
 
9. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów sakralnych i kultury, ustalone jako cele publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych i kultury, z zachowaniem obecnej formy architektonicznej i 

skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektów towarzyszących, z zachowaniem formy architektonicznej 

harmonizującej z dominującymi obiektami sakralnymi i kultury. 
 

10. RU/(1–4) - przeznaczenie podstawowe- tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich. 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

2) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska 

3) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 10 m. licząc od 

poziomu terenu do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 50 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 10 m. licząc od 

powierzchni terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu, 
 

11. ZL/(1-13) – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów, 
1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany 

urządzania lasów, 
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2) dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) pod warunkiem wcześniejszego 
uzgodnienia z zarządcą . 

 
12. ZD/1– przeznaczenie podstawowe – tereny ogródków działkowych, 

1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi, 

2) dopuszcza się prowadzenie napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej. 
 

13. R/(1-6) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – istniejące uprawy polowe, 

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych. 
 

14. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 
4) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodności z 

obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
5) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne użytkowanie pod warunkiem nie 

zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 
6) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 

 
 

VIII. obszar  zainwestowania WSI OSŁA  
1. MN/15/(1-11) – przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
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2. MN/16/(1-11) – przeznaczenie podstawowe – projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

 
3. MNU/16/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
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g) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, 
oraz ustala się ponadto, że: 

h) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

i) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może 

przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów mieszkalnych. 
 

4. RM/15/(1-34)- przeznaczenie podstawowe- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług 

towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 

5. US/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – istniejące tereny sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, 

6) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

c) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 

usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

d) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy 

terenu. 

7) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz 

zielenią, 

8) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 

d) usługi handlu i gastronomii nie zajmujące więcej niż 10% terenu, towarzyszące funkcji dominującej, 

służące obsłudze tego terenu, 

e) urządzenia towarzyszące, 

f) zieleń urządzona, 

9) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo- usługowej, 



 
 
 

42 

10) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

d) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu dla obiektów 

sportowych i usługowych nie może przekroczyć 14m, 

e) powierzchnia zabudowy terenu nie może być większa niż 20%, 

f) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40%. 
 
 
 
 

6. UO/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty na wydzielonych działkach wraz z zielenią 

towarzyszącą, ustalone jako cele publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

2) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z 

zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z 

wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, 

4) dopuszcza się możliwość adaptacji części obiektów na cele mieszkaniowe dla nauczycieli i pracowników 

administracyjnych, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 
 

7. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów sakralnych i kultury, ustalone jako cele publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych i kultury, z zachowaniem obecnej formy architektonicznej i 

skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektów towarzyszących, z zachowaniem formy architektonicznej 

harmonizującej z dominującymi obiektami sakralnymi i kultury. 
 

7. RU/1 - przeznaczenie podstawowe- tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich. 

4) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

5) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska 

6) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

d) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 10 m. licząc od poziomu 

terenu do okapu dachu,  

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 50 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 10 m. licząc od 

powierzchni terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu, 
 

8. ZP/(1-4) - przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zieleńce, skwery itp. 

1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie robót ziemnych w ich pobliżu należy: 

a) przeprowadzić w sposób nie szkodzący drzewom (wskazane wykonanie specjalistycznych ekspertyz), w 

porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, 

b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, 
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c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach terenu należy wprowadzać w sposób nie naruszający 

istniejących wartości środowiska przyrodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie 

utwardzonych ścieżek dla pieszych. 

2) Dla terenu określonego na załączniku nr 1 symbolem ZP 1 dopuszcza się możliwość dodatkowego jego 

przeznaczenia jako rozszerzenie zabudowy jednorodzinnej sąsiadującej z tym terenem. 
 
 
 

9. R/(1-26) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – istniejące uprawy polowe, 

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych. 
 

10. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – cmentarze – cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbudowę, 

1) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem pełnym o wysokości nie przekraczającej 1,6m, 
2) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej od granicy cmentarza 50 m. 

 
11. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 

1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich 
zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne użytkowanie pod warunkiem 
nie zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 

3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 
 
 

IX. obszar  zainwestowania WSI PATOKA  
1. RM/17/(1-22)- przeznaczenie podstawowe- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz 

usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 

stwarzających zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
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f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 
2. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów sakralnych i kultury, ustalone jako cele publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych i kultury, z zachowaniem obecnej formy architektonicznej i 

skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektów towarzyszących, z zachowaniem formy architektonicznej 

harmonizującej z dominującymi obiektami sakralnymi i kultury. 
 

3. U/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi 

działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łączności na wydzielonych działkach, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 

usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji 

nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji 

z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub noworealizowanej zabudowy nie może przekroczyć 12m licząc od poziomu 

terenu do szczytu kalenicy, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne 

wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowobudowanych obiektach usługowych dopuszcza się 

stosowanie dachów jednospadowych, w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się 

realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej 

konstrukcji łatwej do demontażu, 

d) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 80% powierzchni działki budowlanej, 

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej, 

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

 

4. R/(1-10) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – istniejące uprawy polowe, 

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych. 
 

5. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń 

wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne 

użytkowanie pod warunkiem nie zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 
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3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 
 
 

X. obszar  zainwestowania WSI PASTERNIK  
1. MN/19/1 – przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

2. MN/20/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 
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c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

3. MNU/19/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
dopuszczeniem usług: 

1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
g) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, 

oraz ustala się ponadto, że: 
h) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

i) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie 

może przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów mieszkalnych. 
 
4. MNU/20/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 
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e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
g) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, 

oraz ustala się ponadto, że: 
h) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 
i) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów 

mieszkalnych. 
 

5. RM/19/(1-16) - przeznaczenie podstawowe- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz 

usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 

6. ZL/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów, 
3) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania 

lasów, 
4) dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno- wypoczynkowo-

sportowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z 
zarządcą . 

 
7. ZP/1 - przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zieleńce, skwery itp. 

2) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie robót ziemnych w ich pobliżu należy: 

e) przeprowadzić w sposób nie szkodzący drzewom (wskazane wykonanie specjalistycznych ekspertyz), w 

porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, 
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f) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, 

g) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach terenu należy wprowadzać w sposób nie naruszający 

istniejących wartości środowiska przyrodniczego, 

h) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie 

utwardzonych ścieżek dla pieszych. 

3) Dla terenu określonego na załączniku nr 1 symbolem ZP 1 dopuszcza się możliwość dodatkowego jego 

przeznaczenia jako rozszerzenie zabudowy jednorodzinnej sąsiadującej z tym terenem. 
 

8. R/(1-7) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – istniejące uprawy polowe, 

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych. 
 

9. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – cmentarze – cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbudowę, 

3) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem pełnym o wysokości nie przekraczającej 1,6m, 
4) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej od granicy cmentarza 50 m. 

 

10. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń 

wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne 

użytkowanie pod warunkiem nie zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 
3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 

11. ,KS/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej: stacje paliw, 

parkingi, garaże, 

1) lokalizacja stacji paliw odbywać się może jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenia ozdobną i izolacyjną, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) obowiązuje nawierzchnia utwardzona, 

b) dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub z żywopłotu, nie przekraczające wysokości 2m, 

c) ustala się zagospodarowanie parkingów zielenią wzdłuż ulic. 
 

 

XI. obszar  zainwestowania WSI RÓŻYNIEC  
1. MN/21/(1-19) – przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
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a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

2. MN/22(1-8) – przeznaczenie podstawowe – projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 
3. MNU/21(1-9) – przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
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a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, oraz 

ustala się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekraczać 30% powierzchni 

użytkowej obiektów mieszkalnych. 
 
4. MNU/22/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, oraz 

ustala się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odrębnym wejściem, 

b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej 

obiektów mieszkalnych. 
 

5. RM/21/(1-9) - przeznaczenie podstawowe- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
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a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług 

towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

 

6. RM/22/(1-2) - przeznaczenie podstawowe- tereny projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług 

towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 

stwarzających zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
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g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 
publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

7. UO/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty na wydzielonych działkach wraz z zielenią 

towarzyszącą, ustalone jako cele publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

2) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z 

zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z 

wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, 

4) dopuszcza się możliwość adaptacji części obiektów na cele mieszkaniowe dla nauczycieli i pracowników 

administracyjnych, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 
 

8. US/1 – przeznaczenie podstawowe – istniejące tereny sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 

usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy 

terenu. 

2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą 

oraz zielenią, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi handlu i gastronomii nie zajmujące więcej niż 10% terenu, towarzyszące funkcji dominującej, 

służące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo- usługowej, 

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu dla obiektów 

sportowych i usługowych nie może przekroczyć 14m, 

b) powierzchnia zabudowy terenu nie może być większa niż 20%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40%. 
 
 
 
 
 
9. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów sakralnych i kultury, ustalone jako cele publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych i kultury, z zachowaniem obecnej formy architektonicznej i 

skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektów towarzyszących, z zachowaniem formy architektonicznej 

harmonizującej z dominującymi obiektami sakralnymi i kultury. 
 

10. U/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi 

działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łączności na wydzielonych działkach, 

3) dopuszczalne kierunki przekształceń: 
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c) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z 

zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych obiektów, 

d) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z 

wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

g) wysokość modernizowanej lub noworealizowanej zabudowy nie może przekroczyć 12m licząc od poziomu 

terenu do szczytu kalenicy, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne 

wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

h) w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowobudowanych obiektach usługowych dopuszcza się 

stosowanie dachów jednospadowych, w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się 

realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych, 

i) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej 

konstrukcji łatwej do demontażu, 

j) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 80% powierzchni działki budowlanej, 

k) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej, 

l) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
 

11. R/(1-7) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – istniejące uprawy polowe, 

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych. 
 

12. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich 

zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne użytkowanie pod warunkiem 

nie zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 
3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 

 

XII. obszar  zainwestowania WSI WIERZBOWA 
1. MN/23(1-7) – przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 
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b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

2. MN/24(1-3) – przeznaczenie podstawowe – projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, 

zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki w taki 

sposób by nie były widoczne z drogi publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

3. MNU/23(1-7) – przeznaczenie podstawowe – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
dopuszczeniem usług: 

1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji 

nadziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniższego) do 

szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 

dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 
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b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach 

regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach 

mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30-45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy 

wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub 

towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w 

obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 11, oraz 

ustala się ponadto, że: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z 

odrębnym wejściem, 

b) powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekraczać 30% powierzchni 

użytkowej obiektów mieszkalnych. 
 

4. RM/23/(1-20) - przeznaczenie podstawowe- tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług 

towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nie wymagające wielokrotnego w ciągu doby (ponad 2 kursy) i uciążliwego (ponad 3,5 tony) 

transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, stwarzających 

zagrożenie lub uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla działek, 

gdzie nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi i 
odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość noworealizowanych budynków usługowych na trzy kondygnacje 
naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych o spadkach 30 - 45°. Dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach 
usługowych, garażowych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75, 
f) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 40%, 
g) obowiązuje maksymalna wysokość noworealizowanych ogrodzeń od dróg publicznych i terenów 

publicznych  do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogrodzenia pełnego izolującego optycznie na 35 % 
powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
żywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
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5. UO/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty na wydzielonych działkach wraz z zielenią 

towarzyszącą, ustalone jako cele publiczne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 
2) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z 

zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
3) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z 

wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, 
4) dopuszcza się możliwość adaptacji części obiektów na cele mieszkaniowe dla nauczycieli i pracowników 

administracyjnych, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 
 

6. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów sakralnych i kultury, ustalone jako cele 
publiczne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych i kultury, z zachowaniem obecnej formy architektonicznej i 

skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektów towarzyszących, z zachowaniem formy architektonicznej 

harmonizującej z dominującymi obiektami sakralnymi i kultury. 
 

7. U/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi 

działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łączności na wydzielonych działkach, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji 

usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji 

nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji 

z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub noworealizowanej zabudowy nie może przekroczyć 12m licząc od poziomu 

terenu do szczytu kalenicy, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne 

wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowobudowanych obiektach usługowych dopuszcza się 

stosowanie dachów jednospadowych, w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się 

realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej 

konstrukcji łatwej do demontażu, 

d) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 80% powierzchni działki budowlanej, 

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej, 

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
 

7. RU/(1-5) - przeznaczenie podstawowe- tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich. 

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

2) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska 

3) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
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a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 10 m. licząc od 

poziomu terenu do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i 

tarasy) maksymalnie do 50 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie 

(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 10 m. licząc od 

powierzchni terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu, 
 

8. ZL/(1-6) – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów, 
1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany 

urządzania lasów, 
2) dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) pod warunkiem wcześniejszego 
uzgodnienia z zarządcą . 

 
9. ZP/(1-4) - przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zieleńce, skwery itp. 

1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie robót ziemnych w ich pobliżu należy: 

a) przeprowadzić w sposób nie szkodzący drzewom (wskazane wykonanie specjalistycznych ekspertyz), w 

porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, 

b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, 

c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach terenu należy wprowadzać w sposób nie naruszający 

istniejących wartości środowiska przyrodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie 

utwardzonych ścieżek dla pieszych. 

2) Dla terenu określonego na załączniku nr 1 symbolem ZP 1 dopuszcza się możliwość dodatkowego jego 

przeznaczenia jako rozszerzenie zabudowy jednorodzinnej sąsiadującej z tym terenem. 
 

10. R/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – istniejące uprawy polowe, 

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych. 
 

11. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – cmentarze – cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbudowę, 

1) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem pełnym o wysokości nie przekraczającej 1,6m, 
2) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej od granicy cmentarza 50 m. 

 
12. ZI/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni izolacyjnej, niskiej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz 

wokół terenów intensywnej działalności produkcyjno-wytwórczej, baz, składów i magazynów – wymagane zadrzewienie 
terenu, 

1) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, z wyłączeniem możliwości lokalizacji 

towarzyszących obiektów kubaturowych, 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

3) ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin przeznaczonych do konsumpcji, 

4) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami szczególnymi. 
 

13. KK – przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji kolejowej oraz obiektów infrastruktury kolejowej jej 
towarzyszącej, 



 
 
 

58 

1) przez teren gminy Gromadka biegną linie kolejowe: 

a) nr 275, pierwszorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana, państwowego znaczenia relacji Wrocław 

Muchobór- Gubinek- granica państwa (przez Legnicę, Modłę, Żagań) 

b) nr 314, jednotorowa, znaczenia miejscowego, niezelektryfikowana, relacji Trzebień- Modła 

2) dla linii kolejowej obowiązują następujące wytyczne: 

a) lokalizacja budynków i budowli (w tym infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej) w sąsiedztwie 

linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi, 

b) zakazuje się wykorzystania rowów odwadniających tereny kolejowe dla użytkowników spoza PKP, 

c) lokalizacja przyszłych inwestycji musi zapewnić sprawny i bezpieczny ruch pociągów na linii oraz w 

momencie ich modernizacji, 

d) nakazuje się pozostawienie pasa o szerokości 3,0m dla potrzeb kolejowej drogi technicznej, zgodnie z 

przepisami szczególnymi, 

e) wszystkie skrzyżowania dróg z linią kolejową w jednymi poziomie wymagają zachowania parametrów 

trójkąta widoczności, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

f) w przypadku uzupełnienia drzewostanu w pobliżu terenów kolejowych, należy tak zadrzewiać tereny aby 

ich usytuowanie nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejowej, oraz w odległości nie mniejszej niż 15m 

od osi skrajnego toru kolejowego, z wyłączeniem gatunków drzew, których wysokość może przekroczyć 10m, 

g) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych, pod 

warunkiem, że lokalizacja masztu musi być w odległości, od terenów KK, większej niż planowana wysokość 

obiektu budowlanego (celem uniknięcia, w razie awaryjnego upadku konstrukcji zatarasowania torów 

kolejowych), oraz planowanie urządzenia przekaźnikowe telekomunikacji nie mogą powodować zakłóceń 

łącznościowych na linii kolejowej, 

h) lokalizacja ewentualnego gazociągu musi być zlokalizowana w odległości większej niż wynosi strefa 

ograniczonego użytkowania od terenów KK, 

i) zakazuje się przechodzenia gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez uprzedniego 

zredukowania ciśnienia, 

j) na terenach stacji kolejowych obowiązuje całkowity zakaz krzyżowania gazociągów z torami kolejowymi. 

k) na terenie linii kolejowej nr 314 Trzebień- Modła zakazuje się likwidacji infrastruktury kolejowej w postaci 

mostów, wiaduktów, podtorza, rowów odwadniających i innych urządzeń niezbędnych do uruchomienia lub 

odtworzenia funkcjonowania linii oraz przeprowadzania prac na podtorzu bez zgody zarządcy terenu 

kolejowego, 
14. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 

1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod 
warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne użytkowanie pod 
warunkiem nie zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 

3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 
 

XIII. TERENY NIEZAINWESTOWANE GMINY 
1. ZL/(1-132) – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów, 

1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany 
urządzania lasów, 

2) dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) pod warunkiem wcześniejszego 
uzgodnienia z zarządcą . 

2. R/(1-94) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – istniejące uprawy polowe, 

1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 

transformatorowych, masztów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach szczegółowych. 
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5) Dla terenów rolnych określonych na rysunku planu jako tereny zieleni leśnej ustala się wymóg zalesienia 

6) Dla terenów rolnych określonych na rysunku planu jako tereny przeznaczone do zalesienia dopuszcza się ich 

zalesienie, 
3 KK – przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji kolejowej oraz obiektów infrastruktury kolejowej jej 

towarzyszącej, 

3) przez teren gminy Gromadka biegną linie kolejowe: 

c) nr 275, pierwszorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana, państwowego znaczenia relacji Wrocław 

Muchobór- Gubinek- granica państwa (przez Legnicę, Modłę, Żagań) 

d) nr 314, jednotorowa, znaczenia miejscowego, niezelektryfikowana, relacji Trzebień- Modła 

4) dla linii kolejowej obowiązują następujące wytyczne: 

l) lokalizacja budynków i budowli (w tym infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej) w sąsiedztwie linii 

kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi, 

m) zakazuje się wykorzystania rowów odwadniających tereny kolejowe dla użytkowników spoza PKP, 

n) lokalizacja przyszłych inwestycji musi zapewnić sprawny i bezpieczny ruch pociągów na linii oraz w 

momencie ich modernizacji, 

o) nakazuje się pozostawienie pasa o szerokości 3,0m dla potrzeb kolejowej drogi technicznej, zgodnie z 

przepisami szczególnymi, 

p) wszystkie skrzyżowania dróg z linią kolejową w jednymi poziomie wymagają zachowania parametrów 

trójkąta widoczności, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

q) w przypadku uzupełnienia drzewostanu w pobliżu terenów kolejowych, należy tak zadrzewiać tereny aby 

ich usytuowanie nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejowej, oraz w odległości nie mniejszej niż 15m 

od osi skrajnego toru kolejowego, z wyłączeniem gatunków drzew, których wysokość może przekroczyć 10m, 

r) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych, pod 

warunkiem, że lokalizacja masztu musi być w odległości, od terenów KK, większej niż planowana wysokość 

obiektu budowlanego (celem uniknięcia, w razie awaryjnego upadku konstrukcji zatarasowania torów 

kolejowych), oraz planowanie urządzenia przekaźnikowe telekomunikacji nie mogą powodować zakłóceń 

łącznościowych na linii kolejowej, 

s) lokalizacja ewentualnego gazociągu musi być zlokalizowana w odległości większej niż wynosi strefa 

ograniczonego użytkowania od terenów KK, 

t) zakazuje się przechodzenia gazociągów wysokiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez uprzedniego 

zredukowania ciśnienia, 

u) na terenach stacji kolejowych obowiązuje całkowity zakaz krzyżowania gazociągów z torami kolejowymi. 

v) na terenie linii kolejowej nr 314 Trzebień- Modła zakazuje się likwidacji infrastruktury kolejowej w postaci 

mostów, wiaduktów, podtorza, rowów odwadniających i innych urządzeń niezbędnych do uruchomienia lub 

odtworzenia funkcjonowania linii oraz przeprowadzania prac na podtorzu bez zgody zarządcy terenu 

kolejowego, 
 
4. W – przeznaczenie podstawowe – wodociągi, tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, ujęć wodnych, 

1) dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów i urządzeń związanych z eksploatacją ujęcia wód dla celów 

komunalnych, 

2) obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, 

3) w granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony bezpośredniej i 

pośredniej określone w przepisach szczególnych. 
 
5. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących, 

1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń 
wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników retencyjnych ich rekreacyjne 
użytkowanie pod warunkiem nie zakłócania ich właściwego funkcjonowania, 

3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 

 
§ 6. 
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Zasady rozwoju i funkcjonowania układu komunikacyjnego: 

 

1. Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami 

pomocniczymi) i wprowadza się ich następującą klasyfikację funkcjonalną: 

1) droga krajowa klasy A- autostrada nr 18  wraz ze strefą uciążliwości 

a) szerokość w liniach rozgraniczających ustala decyzja ULA wg wskazań załączników graficznych do 

decyzji, 

b) szerokość jezdni =  2 * 3,75 + pas awaryjny 2 * 2,0- 3,0m z docelową dobudową trzeciego pasa ruchu dla 

każdej jezdni, 

c) określa się strefę ograniczonego użytkowania w odległości do 150m od linii rozgraniczających autostradę 

wg decyzji lokalizacyjnej, 

d) dostępność terenów zainwestowanych poprzez węzły wg decyzji lokalizacyjnej 

e) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być mniejsza niż 

30m na terenie zabudowanym i nie mniejsza niż 50m poza terenem zabudowanym,  

f) określa się przebieg według decyzji ULA wg decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju miast nr 

GP-1/A-4/20/EM-AŚ/98/348 z dnia 1999.01.18. roku 

 

2) drogi powiatowe, dostępne bez ograniczeń, o parametrach drogi głównej KDG, drogi zbiorczej KDZ lub 

drogi lokalnej KDL, 

a) szerokość w liniach rozgraniczających : 

� droga klasy G- 25 m (nr 2272 D Bolesławiec- Chocianów) 

� droga klasy Z- 20 m (nr 2275 D Krzyżowa- Tomaszów i nr 2270 Krzyżowa - Osła) 

� droga klasy L- 15 m (nr 2284 D Pasternik- Modła, nr 2275 Gromadka- Osła, nr 2269 Gromadka- Modła- 

Stary Łom) 

b) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być mniejsza niż 8m 

na terenie zabudowanym i nie mniejsza niż 20m poza terenem zabudowanym, chyba, że inaczej wskazują 

nieprzekraczalne lub obowiązujące linie zabudowy, zaznaczone na rysunku planu, oraz techniczne warunki 

usytuowania budynków od granicy działki, 

c) określa się wymóg ograniczenia liczby zjazdów na drogi powiatowe poprzez zachowanie dotychczasowych 

podziałów gruntów od strony tej drogi lub ustanowienie takiego podziału aby stworzyć pojedyncze włączenie do 

drogi powiatowej drogą dojazdową, 

d) wymagana korekta łuków drogi w celu poprawy warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu, 

e) występuje konieczność budowy ciągów pieszo-jezdnych wzdłuż zabudowy i poza zabudową, 

f) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz elementów małej architektury, 

g) dopuszcza się organizowanie stanowisk postojowych, sposób ich jest formą organizacji zagospodarowania 

tymczasowego, 

h) dopuszcza się poszerzenie pasa drogowego w liniach rozgraniczających w miejscach projektowanych 

zatok autobusowych 

3) drogi gminne, dostępne bez ograniczeń, o parametrach drogi dojazdowej KDD ewentualnie drogi lokalnej 
KDL, 

a) szerokość w liniach rozgraniczających = 6-16m, 

b) szerokość jezdni = 4,0-7,0m, 

c) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być mniejsza niż 6m 

na terenie zabudowanym i nie mniejsza niż 15m poza terenem zabudowanym, chyba, że inaczej wskazują 

nieprzekraczalne lub obowiązujące linie zabudowy, zaznaczone na rysunku planu, oraz techniczne warunki 

usytuowania budynków od granicy działki, 

d) minimalne promienie skrętu = 11m na łuku zewnętrznym, 

e) wymagana korekta łuków drogi w celu poprawy warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu, 

f) występuje konieczność budowy ciągów pieszo-jezdnych wzdłuż zabudowy i poza zabudową, 
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g) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz elementów małej architektury, 

h) dopuszcza się organizowanie stanowisk postojowych, sposób ich jest formą organizacji zagospodarowania 

tymczasowego, 

4) KDx – ciągi pieszo-jezdne, wśród zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, odpowiadające 

parametrom dróg pożarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów straży pożarnej i obsługi 

komunalnej, 

a) szerokość w liniach rozgraniczających = min 5m, 

b) szerokość jezdni utwardzonej = min 3,5m, 

c) minimalne promienie skrętu = 11m na łuku zewnętrznym. 

5) KDp – drogi polne, wśród terenów użytkowanych rolniczo, przystosowanych do przejazdu maszyn i pojazdów 

rolniczych, 

a) szerokość w liniach rozgraniczających = min 4m, 

b) minimalne promienie skrętu = 10m na łuku zewnętrznym. 

6) Dla dróg położonych na  obszarze LSSE oraz byłego lotniska – obszar Krzywa określa się następujący podział 

dróg: 

a) Drogi zbiorcze KDZ – szerokość pasa w liniach rozgraniczających: 20-25 m 

b) Drogi lokalne KDL – szerokość pasa w liniach rozgraniczających:15-25 m 

c) Drogi dojazdowe KDD – szerokość pasa w liniach rozgraniczających 15-20 m 

2. W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się: 
1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej, 

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych, w oparciu o 

sporządzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarządcami dróg, 

3) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe), 

4) lokalizację nie ograniczających bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej architektury, 

5) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących ulic 

dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania trwałych 

obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu, 

6) lokalizację ścieżek pieszo-rowerowych. 

 
§ 7. 

 

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej: 
 

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi 

urządzeniami, do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod lub nad ziemią (linie elektroenergetyczne 

niskiego i średniego napięcia napowietrzne lub kablowe oraz telefoniczne wyłącznie kablowe) z wyłączeniem trafostacji 

oraz znajdować się w liniach rozgraniczających dróg i ulic lub innych przestrzeni publicznych za zgodą zarządcy drogi. 

W sytuacjach szczególnie uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się 

przeprowadzenie sieci poza układem ulic. 

2. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco: 

1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej: 

a) rozdzielczą sieć wodociągową należy prowadzić w terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy 

w liniach rozgraniczających dróg oraz na terenach nie przewidzianych pod zabudowę, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami szczególnymi, ze szczególnym uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla 

celów przeciwpożarowych, 

b) na obszarze LSSE i byłego lotniska- obszar Krzywa, ustala się doprowadzenie rurociągu ze zbiornika 

wody podziemnej z terenów gminy Warta Bolesławiecka, przy zapotrzebowaniu przekraczającym wydajność 

istniejących ujęć 

2) kanalizacja sanitarna: 
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a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym do sieci miejskiej (przewody prowadzone w liniach 

rozgraniczających ulic), 

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w 

uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w 

sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji, 

c) ustala się zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) w zabudowie 

mieszkalnej, produkcyjnej i usługowej dla terenów skanalizowanych, 

d) na obszarze LSSE i byłego lotniska  - obszar Krzywa, ustala się odprowadzanie ścieków przez system 

kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej do kolektora prowadzącego do oczyszczalni w Tomaszowie Bolesławieckim 

3) kanalizacja deszczowa-prowadzone w liniach rozgraniczających ulic, odprowadzenie wód opadowych za pomocą 

istniejących lub projektowanych kolektorów, do istniejących rowów (za zgodą ich zarządcy), 

a) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, 

podziemnych oraz gruntów, 

4) zaopatrzenie w gaz – siecią rozdzielczą, prowadzoną w liniach rozgraniczających ulic, na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę i użytkowanych rolniczo, 

a) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków sieci gazowej (maksymalnie średniego ciśnienia) poza liniami 

rozgraniczającymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad 

dostępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu  modernizacji sieci, 

b) wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia postuluje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania o 

szerokości 70m (po 35m od osi linii w obu kierunkach), 

5) elektroenergetyka – zasilanie istniejącą siecią napowietrzną niskiego napięcia, 

a) projektowane oraz modernizowane sieci elektroenergetyczne prowadzić należy wzdłuż układów 

komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie dostępnych, dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza 

się odstępstwo od ww. zasady w uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci. 

b) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie linii napowietrznych, kablowych lub 

napowietrzno- kablowych, 

c) zasilanie projektowanego zainwestowania w energie elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, 

stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci i stacji odbywać się będzie na warunkach określonych 

przez właściciela sieci, 

d) adaptuje się istniejące stacje transformatorowe, z dopuszczeniem możliwości ich modernizacji lub likwidacji, 

e) zaleca się kablowanie istniejących odcinków sieci napowietrznych w przypadku kolizji z projektowaną 

zabudową oraz w rejonach intensywnej istniejącej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci, 

f) ustala się przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach przewidzianych pod rozwój zabudowy 

– w liniach rozgraniczających dróg i ulic, oraz poza pasem drogowym, 

g) sieci wysokiego napięcia w strefach zabudowy mieszkaniowej jako skablowane, 

h) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych linii 

elektroenergetycznych, 

i) wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 110kV ustala się strefę ochronną o szerokości 47m (po 23,5m 

od osi linii w obu kierunkach), 

6) telekomunikacja – kanalizacją kablową prowadzoną w liniach rozgraniczających ulic (w pasie chodnika), 

a) ustala się postulowaną strefę ochronną od gazociągu wysokiego ciśnienia przebiegającego przez teren 

opracowania wynoszącą minimum 15m dla obiektów zabudowań gospodarczych. Lokalizacja w/w obiektów w 

bezpośrednim sąsiedztwie postulowanej strefy wymaga każdorazowo uzgodnienia z zarządcą sieci, 

7) gospodarka odpadami – stałe odpady bytowo-gospodarcze gromadzone w szczelnych pojemnikach i kontenerach 

zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane gminne 

wysypisko odpadów komunalnych. Gospodarka odpadami powinna się odbywać zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 

§ 8. 
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1. Na terenie objętym opracowaniem planu ustala się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci drenarskiej. 

2. Wzdłuż cieków wodnych ustala się obowiązek zachowania trzech metrów strefy wolnej od zainwestowania i zieleni 

wysokiej w celu zapewnienia możliwości zapewnienia prac konserwacyjnych odpowiednim służbom melioracyjnym. 

 

 

§ 9. 
 

Zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie: 
 

1. Ochrona środowiska kulturowego: 

1) Strefa „B”  ochrony konserwatorskiej- została wyznaczona dla miejscowości: Gromadka, Krzyżowa, Modła, 
Osła i Wierzbowa: 

a) Obszary objęte strefą podlegają rygorom konserwatorskim w zakresie utrzymania zasadniczych elementów 
struktury przestrzennej, utrzymania istniejącej substancji zabytkowej.  

b) Z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków winny być uzgodnione działania inwestycyjne przy obiektach ujętych 
w wykazie obiektów o walorach kulturowych, jak również prace dotyczące ciągów komunikacyjnych.  

c) Nowa zabudowa wprowadzona w obszarze strefy winna współgrać z zabudową historyczną, zwłaszcza w zakresie 
skali, gabarytów i linii zabudowy. 

2) Strefa „OW”  ochrony konserwatorskiej- została wyznaczona dla miejscowości: Różyniec, Wierzbowa, Patoka, 
Osła, Krzyżowa i Modła 

a) zaleca się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim 
układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

b) zaleca się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem 
współczesnej funkcji do wartości obiektów; 

c) wszelka działalność inwestycyjna powinna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących już związków 
przestrzennych i planistycznych. 

d) zaleca się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i formy 
bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej. 

e) na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z Służbą 
Ochrony Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych. Dotyczy to remontów, przebudów oraz zmiany funkcji 
obiektów figurujących w wykazie zabytków architektury i budownictwa 

f) określa się wymóg nawiązania gabarytami nowej zabudowy i sposobem kształtowania bryły do miejscowej 
tradycji architektonicznej; 

g) zaleca się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących; 
h) zaleca się rezygnację z dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o 

asymetrycznym nachyleniu połaci; 

3) Ochrona zabytkowych układów i założeń zieleni ukształtowanej (założenia pałacowe, parki, cmentarze, 
aleje) 

a) określa się wymóg zachowania terenów zabytkowych założeń zieleni w granicach historycznych części 
miejscowości; 

b) postuluje się nie dzielić tych obszarów na działki użytkowe a w miarę możliwości zachować własność całości 
lub dążyć do scalania gruntów w jednych rękach, 

c) na obszarach chronionych założeń zielonych wprowadza się zakaz prowadzenia jakichkolwiek inwestycji bez 
uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, 

d) wszelkie prace porządkowe i renowacyjne należy prowadzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, 

e) w miarę możliwości należy zachować dawne funkcje poszczególnych części zespołów pałacowych; folwark 
jako tereny gospodarcze, polany parkowe jako łąki krajobrazowe, bez prowadzenia nasadzeń, tereny 
zadrzewione jako naturalne masywy zieleni, 

f) prace melioracyjne winny być projektowane i prowadzone w ten sposób aby nie niszczyć naturalnych 
zadrzewień, zwłaszcza tych, które rosną nad brzegami cieków wodnych, 

g) aleje i szpalery należy konserwować odtwarzając i uzupełniając ubytki tymi samymi gatunkami drzew, 
h) zaleca się stosowanie do obsadzeń gatunków drzew trwałych i długowiecznych, 
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4) Obiekty ujęte w rejestrze zabytków i ewidencji zabytków architektury i budownictwa: 

 
 

Rodzaj obiektu 
 

 
Uwagi 

Borówki 
Dom mieszkalny XIX/XX w 

Gromadka 
Restauracja Stokrotka XX 

Budynek administracji odlewni żeliwa XX 

Domy mieszkalne nr 21,27,33,50,65,68,70,74 XIX/XX 

Dom 103 1771,XX 

Stodoła obok nr 103 XVIII 

Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej 1910 

Dom przedpogrzebowy XIX/XX 

Dom ludowy XiX 

Odlewnia żeliwa XX 

Budynek dawnej dyrekcji odlewni XIX 

Piekarnia nr 6 XX 

dom mieszkalny nr 7 XIX/XX 

Dom mieszk. gosp. nr 8 XIX 

Dom mieszk. nr 14 XIX/XX 

Dom mieszk., ob. poczta XIX 

Dom mieszk. Nr 21 XX 

Dom mieszk. Nr 33 1888 

Dom mieszk. Nr 34 XIX/XX 

Dom ludowy, ob. mieszk. nr 46 XIX/XX 

Dom mieszk. Nr 47, 49 XIX/XX 

Dom mieszk., ob. ośrodek zdrowia nr 52 XX 

Dom mieszk., ob. apteka nr 53 XX 

Dom mieszk. Nr 57 1886 

Dom mieszk. Nr 60, 71 XIX/XX, XX 

Dom mieszk. Nr 81, 82 XIX/XX 

Dom mieszk. Nr 80 1911 

Stodoła przy domu nr 82 1895 

Krzyżowa 

Kościół p.w. św. Trójcy XVIII, XIX/XX- nr rejestru 953 z 
04.10.1961 r. 

Kościół poewangelicki XIX 

Zespół miesz-gosp. Nr 23 XIX 

Dom mieszk- gosp. nr 36 XIX 

Dom mieszk Nr 43 XIX 

Dom mieszk- gosp. nr 48 XIX 

Dom mieszk. Nr 54, 63 XIX 

Zesp. Mieszk. Gosp. 70 XIX 

Domy mieszk. Gosp. 73, 77 XIX 

Dom mieszk- gosp. nr 79,82,92 1880 
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Modła 
Kościół p.w. MB Różańcowej XIX 

Dom przedpogrzebowy przy kościele XIX 

Zespół pałacowy pałac ruina XVI, 1769- rejestr nr 453 z 
03.06.1957 

Park Modła dz. Nr 538 (staw), 539 i 535(folwark) Rejestr nr 659/L z 15.06.1983 
Oficyna XIX 

Dom zarządcy 1893 

Budynek gospodarczy XIX 

Obora XIX 

Stajnia XIX 

Stodołą spichlerz XIX 

Mauzoleum XIX 

Brama wjazdowa główna 1861 

Dawna wozownia XIX 

Brama wjazdowa od strony kościoła XIX 

Młyn gospodarczy nr 49 1818, 1905 

Odlewnia żeliwa XIX/XX 

Domy mieszkalne 14,19,20,22,31,90 XIX/XX 

Dom mieszk. 91 1908 

Dom mieszk. gosp. 94p. XIX 

Dom mieszk. 97 XIX 

Nowa Kuźnia 
Dom mieszk. gosp. 11  XIX 

Domy mieszk. 25,27 XIX 

Dom mieszk. gosp. 29 XIX 

Stodoła 29 XIX 

Domy mieszk. 51,53 1891,XIX 

Osła 

Kościół pw. Św. Piotra i Pawła 1826- rejestr nr 485 z 29.03.1977 
Dom przedpogrzebowy na cmentarzu 1877 

Zespół pałacowy pałac ruina XVIII 

Pałac 1903 

Oficyna 63 XIX 

Oficyna pałacowa II XIX 

Budynek gospodarczy 1989 

Stodoła XIX 

Budynek szkoły podst. 1899 

Dom mieszk. 14 XIX 

Domy mieszk. Gosp. 19,20,25,28,29,34,35 XIX 

Stodoła 36 1855 

Domy mieszk. gosp. 43,44,46,47,48,51,54,56 XIX 

Dom mieszk.60 1891 

Lamus 72 XIX 

Domy mieszk. Gosp. 74,75,78 XIX 

Zespół mieszk. Gosp. 79 XIX 

Domy mieszk. gosp. 84,86 XIX 

Gołębnik przy nr 86 XIX 

Dom mieszk. 83 XIX/XX 

Domy mieszk. Gosp. 87,91,95,97 XIX/XX 
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Stodoła 97 1910 

Dom mieszk.gosp.112  1831 

Dom mieszk.gosp.113 XIX 

Dom mieszk.gosp.116 XIX/XX 

Dom mieszk. 119 XIX/XX 

Dom mieszk.gosp.120 XIX 

Dom mieszk. 121 1893 

Stodoła 121 XIX 

Dom mieszk. 125 XIX 

Pasternik 
Kościół ewangelicki 1840 

Szkoła podst. XIX 

Dom mieszk. 25 XIX/XX 

Stodoła 26 XIX/XX 

Dom mieszk. 28 1909 

Patoka 
Domy miesz.gosp.21,23,30 XIX 

Stodoła 23 XIX 

Dom mieszk. 59 XIX 

Różyniec 
Domy mieszk.gosp.2,7  XIX 

Domy mieszk.13,18  XIX 

zespół mieszk.24 XIX 

Dom mieszk.44 XIX 

zespół mieszk. gosp. 50 XIX 

Dom mieszk.51 1908 

zespół mieszk. gosp.55 XIX 

Dom ludowy XIX 

Dom mieszk.58 1919 

Bud. Gosp. 59 XIX 

Stodoła 60 XIX 

Domy mieszk. Gosp. 63,65,67 XIX 

Dom mieszk.70 XIX 

Dom mieszk.71 XIX 

Dom mieszk.73 XIX 

Wierzbowa 
Kościół ewang., ob. katolicki pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP 

1756,1819,1847 rejestr nr 954 z 
04.10.1961 

Dom mieszk.3 XIX 

Dom mieszk. gosp. 6 XIX 

Zespół mieszk. gosp. 14 XIX/XX 

Dom mieszk. 26 XIX 

Domy mieszk. gosp.27,29,43 XIX 

Domy mieszk.44,50,55,58,61 XIX 

Domy mieszk. gosp. 62,76,68,69,75 XIX 

Stodoła 98 XVIII- rejestr nr 2012 z 
23.05.1972 

Domy mieszk. gosp. 103,120 XIX 

Dom mieszk. 126 XIX 
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5) Wszelkie prace remontowe, zmiany własności, zmiany funkcji i przeznaczenia obiektów wymienionych w par.9, 
pkt 1, us.3 wymagają pisemnej zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w trybie określonym przez 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac 
konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych,(Dz. U. nr 16, póz. 55.) 

6) Wszelkie prace ziemne w obrębie, udokumentowanych stanowisk archeologicznych, zaznaczonych na rysunku 
planu,  wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

2. Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy: 
1) określa się strefę ochrony sanitarnej dla cmentarzy skanalizowanych w odległości 50m od granicy cmentarza, a dla 

cmentarzy nie skanalizowanych w odległości 150m od granicy, 

2) wyklucza się lokalizację w obszarze strefy nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. 

 

3. Strefy ochrony ujęć wody: 
1) określa się strefę ochrony sanitarnej dla ujęć wody zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 

4. Strefa zagrożenia okresowymi wylewami i podtopieniami: 
1) określa się strefę zagrożenia okresowymi wylewami i podtopieniami, której obszar został przedstawiony na rysunku 

planu kreskowaniem, 

2) na obszarze bezpośredniego zagrożenia okresowymi wylewami i podtopieniami obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania: 

a) zabrania się gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych i innych materiałów, 

które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności 

ich składowania, 

b) zabrania się sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód 

oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania 

brzegów, obwałowań lub odsypisk, 

c) zabrania się zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z 

wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymaniem wód oraz brzegu, 

d) zabrania się wznoszenia obiektów budowlanych zawierających kondygnacje podziemne, 

e) w nowo realizowanych obiektach należy stosować materiały wodoodporne konstrukcyjne oraz 

wykończeniowe, 

f) fundamenty nowo realizowanych obiektów powinny być odpowiednio skonstruowane i głęboko 

posadowione na warstwach gruntów, które nie ulegną rozmyciu, 

g) wszelkie instalacje w przyziemiu budynków powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem, 

h) przyłącza elektryczne i techniczne powinny być usytuowane na wysokości powyżej spodziewanego 

poziomu wody okresowych podtopień, 

i) ściany fundamentowe oraz przyziemie należy zaizolować izolacją pionową i poziomą, 
3) wszelka zabudowa oraz prowadzenie robót i czynności na obszarach bezpośredniego zagrożenia okresowymi 

podtopieniami, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie jakości wód, wymagają przed uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego uzgodnienia z właściwymi organami gospodarki wodnej i ochrony środowiska, 

 
5. Przemkowski Park Krajobrazowy 

1) Na obszarze gminy znajdującym się na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz w jego otulinie 
obowiązują zakazy i nakazy określone w rozporządzeniu Wojewody Legnickiego z dnia 7 czerwca 1997 roku w 
sprawie utworzenia Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w województwie legnickim (Dz. U. Województwa nr 15, 
poz.137), 

2) Na obszarze parku zabrania się: 
a) Wznoszenie obiektów i budowli poza jednostkami osadniczymi, z wyjątkiem służących ochronie przyrody 

oraz związanych z funkcjami obsługi rolnictwa, leśnictwa, naukowo- dydaktycznymi i turystyczno- 
wypoczynkowymi, 

b) Lokalizowanie inwestycji przemysłowych szczególnie szkodliwych dla środowiska, 
c) Wysypywanie, zakopywanie i wylewanie odpadów lub nieczystości, 



 
 
 

68 

d) Wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu lub przyczyniających się do rozwoju 
erozji eolicznej na obszarach wydmowych, 

e) Lokalizowanie nowych obiektów hodowli zwierząt w technologii bezściółkowej poza jednostkami 
osadniczymi, 

f) Prowadzenie prac powodujących negatywne zmiany stosunków wodnych, likwidowanie drobnych 
zbiorników wodnych oraz składowanie w nich odpadów i zrzutu ścieków, 

g) Umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem drogowych, w obrębie 
obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody nie związanych z porządkiem i bezpieczeństwem 
ludności oraz funkcjami Parku, 

h) Biwakowania i parkowania pojazdów poza miejscami wyznaczonymi oraz palenie ognisk i zakłócanie ciszy, 
i) Poruszanie się poza wyznaczonymi drogami i szlakami, nie dotyczy to terenów jednostek osadniczych. 

3) Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku pozostają w gospodarczym 
wykorzystaniu, 

4) Zagospodarowanie i wykorzystanie parku w celach rolnych, leśnych i innych celach gospodarczych nie może 
prowadzić do obniżenia jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych. 

5) Szczegółowe zasady zagospodarowania parku i otulin określi plan ochrony parku. 

 
6. Rezerwaty „Torfowisko Borówki” i „Buczyna Piotrowicka 

1) Ochrona na podstawie przepisów szczególnych ustanawiających rezerwaty 
 
7. Zbiornik GZWP nr 315 „Zbiornik Chocianów- Gozdnica” 

1) część terenu gminy objętego planem znajduje się w granicach zbiornika GZWP określonego na rysunku planu. 

 
§ 10. 

 

Szczególne zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego: 
 

1) wszelka działalność w obrębie terenu objętego planem winna respektować obowiązujące przepisy szczególne 

dotyczące ochrony i kształtowania środowiska, 

2) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych 

oraz gruntów, 

3) uciążliwość prowadzonej działalności w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji 

złowonnych oraz nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego, nie może powodować przekroczenia 

granic własności terenu na jakim jest lokalizowana, 

4) dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest przeprowadzenia postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 

5) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych 

zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości 

dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 4 kursy w ciągu doby) 

obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

6) na terenie objętym planem dopuszcza się wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowiska niezależnie od 

tego czy są one bezpośrednio związane z ustaloną funkcją tereny. 

 

§ 11. 
 

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane: 
 

1) Granice nowych podziałów geodezyjnych, dopuszcza się z zastrzeżeniem zachowania minimalnej szerokości frontu 

działki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy): 

a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN    = 20m, 

b) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU    = 24m, 

c) w zabudowie określonej symbolem RM    = 30m 

2) Ustala się minimalne powierzchnie nowowydzielanych działek budowlanych : 

a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 



 
 
 

69 

wolnostojącej         = 800 m2, 

bliźniaczej       = 700 m2, 

szeregowej       = 500 m2, 

b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU     = 1000 m2, 

c) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU     = 1200 m2, 

d) w zabudowie oznaczonej symbolem RM    = 1500 m2, 

 

§ 12. 
 

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, 

służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od 

dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące. 

1) tereny nowo projektowanej zabudowy MN, MNU, RM, MW,    30%, 

2) tereny nowo projektowanych usług U, KS, US, PBS, AG,     30%, 

3) projektowanej komunikacji drogowej i zieleni      5 %, 

4) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej      5 %, 

5) gruntów stanowiących własność komunalną gminy      5 %, 

6) pozostałe tereny zainwestowane        5 %. 

§ 13. 
 

1) W granicach określonych w §1 tracą ważność ustalenia : 

a) uchwały nr V/30/94 Rady Gminy Gromadka z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu międzynarodowego centrum towarowego „Krzywa”,  

b) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Gromadka uchwalone przez 

Radę Gminy dnia 30 października 1996 roku i opublikowane w Dz. U. Województwa Legnickiego nr 71 z dnia 22 

listopada 1996 roku w pozycjach od 501-510. 

c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, uchwalonego przez Radę 

Gminy Gromadka uchwałami od nr XXVIII/185/98 do XXVIII/228/98 z dnia 6 marca 1998 roku i opublikowanego w 

Dz. U. Województwa Legnickiego nr 5, poz. 17 z dnia 7 kwietnia 1998 roku. 

d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, uchwalonego przez Radę 

Gminy Gromadka uchwałami od nr XXIX/252/98 do XXVIII/260/98 z dnia 20 kwietnia 1998 roku i opublikowanego 

w Dz. U. Województwa Legnickiego nr 9, poz. 77-85 z dnia 6 maja 1998 roku. 

e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka, uchwalonego przez Radę 

Gminy Gromadka uchwałą nr XXVI/201/02 z dnia 26 czerwca 2002 roku i opublikowanego w Dz. U. Województwa 

Dolnośląskiego nr 211, poz. 2917 z dnia 7 października 2002 roku. 

 
§ 14. 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gromadka. 

 

§ 15. 
 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

        Przewodniczący 
Rady Gminy Gromadka 


