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PROJEKT – MAJ 2018 (wyłożenie do publicznego wglądu) 
UCHWAŁA NR …………. 
RADY GMINY SMYKÓW 

 
z dnia … ……………. 2018 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Smyków, dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w 
granicach obrębów Królewiec, Salata oraz Miedzierza 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, 
Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr 170/XXVI/2017  Rady Gminy Smyków z 
dnia 14 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, po przedłożeniu przez Wójta Gminy Smyków projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stwierdzeniu, że nie narusza on 
ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Smyków”, uchwalonego uchwałą Nr 114/XV/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r., zmienionego 
uchwałami Nr 231/XXVIII/2014 z dnia 4 września 2014 r. oraz Nr 122/XIX/2016 z dnia 30 
września 2016 r., Rada Gminy Smyków uchwala, co następuje: 

 
 

Rozdział 1. 
Przepisy wprowadzające 

 
§ 1. 

 
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków dla obszarów 
obejmujących część nieruchomości położonych w granicach obrębów: Królewiec, Salata oraz 
Miedzierza. 
 
 

§ 2. 
 

1. Plan obejmuje nieruchomości położone na terenie sołectw, o których mowa w § 1, o łącznej 
powierzchni 530,4 ha, w granicach określonych na załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały. 

2. Obszar objęty planem stanowi tereny, dla których planuje się przeznaczenie pod lokalizację 
zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej, zabudowy aktywności gospodarczej, dróg 
publicznych oraz elektrowni wiatrowych (adaptacja istniejących urządzeń), oraz pozostałe 
tereny określone w § 5. 

 
 

§ 3. 
 

Integralne części uchwały stanowią: 
1. Rysunek planu – stanowiący załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, wykonany na mapie 

zasadniczej pochodzącej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Końskich w skali 1:2000, określający: 
1) granice terenu objętego planem; 
2) granice administracyjne gminy oraz granice obrębów; 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
4) przeznaczenie terenów, określone symbolami literowo-cyfrowymi; 
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5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) granice stref ochrony archeologiczno-konserwatorskiej; 
7) granice stref ochronnych elektrowni wiatrowych oraz obszaru o promieniu 

dziesięciokrotnej wysokości całkowitej urządzeń; 
8) granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy; 
9) przebieg korytarza ekologicznego; 
10) przebieg linii elektroenergetycznych SN wraz z pasami technologicznymi; 
11) układ oraz obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod zainwestowanie; 
12) zwymiarowane odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg; 
13) oznaczenia graficzne informacyjne, nie stanowiące ustaleń planu. 

2. Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu planu – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowiące załącznik Nr 4 
do niniejszej uchwały.  
 
 

§ 4. 
 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
 

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia tekstowe i graficzne dotyczące planu,  
o którym mowa w § 1 uchwały;  

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Smyków,  
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;  

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załączniki Nr 1 i 2 
do niniejszej uchwały; 

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

5) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub sposobie 
zagospodarowania, wydzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
literowo-cyfrowym;  

6) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny  
o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na 
rysunku planu, określającą dopuszczalne zbliżenie obiektu budowlanego (części 
naziemnej i podziemnej) do zewnętrznej krawędzi jezdni bądź linii rozgraniczającej 
terenu, z dopuszczeniem wysunięcia poza wyznaczoną linię, z zachowaniem przepisów 
odrębnych:  
− okapów, daszków, schodów, gzymsów, zadaszeń nad wejściami, balkonów, wykuszy, 
ryzalitów oraz innych detali architektonicznych, przy czym elementy te nie mogą 
wykraczać poza linię więcej niż 2,0 m.; 
− infrastruktury technicznej, w tym elementów komunikacji i uzbrojenia terenu, oraz małej 
architektury i reklam, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu; 

8) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość: 
− dla budynków, liczoną zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422);  
− dla pozostałych obiektów budowlanych, wysokość całkowitą obiektu nad powierzchnią 
terenu, na którym obiekt ten jest usytuowany; wysokość zabudowy nie dotyczy 
systemów infrastruktury technicznej; 

9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 
przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;  
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10) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż 
podstawowe, które je uzupełnia i nie powoduje z nim kolizji oraz stanowi nie więcej niż 
30% całkowitej powierzchni zabudowy dopuszczonej na działce; 

11) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi publiczne z zakresu: nauki, 
oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz 
administracji publicznej; 

12) usługach nieuciążliwych  należy przez to rozumieć działalność nie powodującą 
przekroczeń obowiązujących standardów jakości środowiska, m.in. w zakresie: emisji 
pyłów i gazów, odorów, hałasu, drgań, promieniowania, emisji substancji zapachowych, 
wytwarzania nadmiernej ilości odpadów oraz innych określonych obowiązującymi 
przepisami odrębnymi, której uciążliwość ogranicza się do granic działki ewidencyjnej, 
na której prowadzona jest działalność, zaś powierzchnia zabudowy związana z funkcją 
usługową, nie przekracza 30% całkowitej powierzchni zabudowy dopuszczonej na 
działce, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych planu; 

13) pasie technologicznym – należy przez to rozumieć teren o szerokości 11,0 m, 
przebiegający wzdłuż osi napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego 
napięcia, wyznaczonej lokalizacją słupów (5,5 m w obu kierunkach), w granicach którego 
obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu, ustalone  
w niniejszej uchwale, wynikające z przepisów odrębnych oraz ustaleń prognozy 
oddziaływania na środowisko; 

14) obiektach i urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć urządzenia 
ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem terenu określonego liniami 
rozgraniczającymi;  

15) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni 
zabudowy wszystkich obiektów budowlanych (istniejących i projektowanych), zajętą 
przez rzuty poziome obiektów w ich obrysie zewnętrznym w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej lub terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni 
budynków, obiektów lub ich części niewystających ponad powierzchnię terenu, okapów, 
gzymsów, balkonów, schodów i innych detali architektonicznych oraz sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej; 

16) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik 
powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 
mierzony na poziomie posadzki po obrysie ścian zewnętrznych wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynku, bądź w przypadku innych obiektów budowlanych, po obrysie 
zewnętrznym naziemnej części obiektu, przy czym:  

− za kondygnację nadziemną, do obliczeń intensywności zabudowy, należy przyjąć 
każdą kondygnację lub jej część, w tym kondygnacje całkowicie lub częściowo poniżej 
poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i 
magazynowe; 
− w przypadku działek geodezyjnych przeciętych w planie liniami rozgraniczającymi 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, za 
powierzchnię działki budowlanej należy przyjąć powierzchnię działki znajdującej się w 
obrębie danego obszaru funkcjonalnego, właściwego dla projektowanej zabudowy, 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi; 

17) zieleni izolacyjnej  należy przez to rozumieć pas zwartej zieleni zimozielonej o 
wysokości nie mniejszej niż 3,0 m nad poziomem terenu, szerokości minimalnej 5,0 m 
oraz odległości pomiędzy poszczególnymi nasadzeniami nie większej niż 3,0 m, 
ukształtowany w formie zwartych szpalerów tworzących barierę wizualną i akustyczną, 
umożliwiających ograniczanie rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń. 

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami 
określonymi przepisami odrębnymi. 

 
 

§ 5. 
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1.  Przedmiotem ustaleń planu są:  

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN; 

– tereny zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem 
RM.MN; 

– tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem RM; 

– tereny obsługi produkcji w gospodarstwa rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
oznaczone symbolem RU; 

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, oznaczone 
symbolem MNU;  

– tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U; 

– tereny zabudowy usług publicznych, oznaczone symbolem UP; 

– tereny zabudowy usług sportu, oznaczone symbolem US; 

– tereny zabudowy aktywności gospodarczej, oznaczone symbolem AG; 

– tereny lokalizacji istniejących elektrowni wiatrowych, oznaczone symbolem EW; 

– tereny zabudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, oznaczone symbolem T; 

– tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone symbolem E; 

– tereny gruntów rolnych, oznaczone symbolem R; 

– tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZU; 

– tereny lasów i zadrzewień, oznaczone symbolem ZL; 

– tereny zalesień, oznaczone symbolem ZZL; 

– tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI; 

– tereny wód powierzchniowych oraz rowów melioracyjnych, oznaczone symbolem W;  

– tereny projektowanych dróg publicznych klasy ekspresowej, oznaczone symbolem 
KD.p-S; 

– tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyśpieszonego kategorii krajowej, 
planowane jako drogi publiczne klasy głównej kategorii powiatowej, oznaczone 
symbolem KDK-GP/KDP-G; 

– tereny dróg publicznych klasy zbiorczej kategorii powiatowej, oznaczone symbolem 
KDP-Z; 

– tereny projektowanych dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolem KD.p-Z; 

– tereny dróg publicznych klasy dojazdowej kategorii gminnej, oznaczone symbolem 
KDG-D; 

– tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW, 
dla których ustala się: 

− przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub  
o różnych zasadach zagospodarowania; 

− zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
− zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania 

krajobrazu; 
− zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
− zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu; 
− szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 
− szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 
− zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej oraz systemów 

komunikacji; 
− tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu; 
− stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
− zasady rozmieszczania reklam i obiektów małej architektury; 
− minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych. 

2. Ustalenia ogólne określające sposób zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów 
obowiązują na całym obszarze objętym planem. 
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3. W poszczególnych terenach możliwa jest lokalizacja obiektów z zakresu przeznaczenia 
uzupełniającego w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem podstawowym terenów, na 
zasadach określonych w Rozdziale II − Ustalenia ogólne oraz Rozdziale III – Ustalenia 
szczegółowe. 

4. Realizacja nowej zabudowy i zainwestowania oraz utrzymanie bądź rozbudowa istniejącej 
zabudowy, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać: 

– przepisów odrębnych; 

– norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych; 

– wymagań określonych w Rozdziałach II i III; dla budynków istniejących, niespełniających 
wymogów określonych ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się rozbudowę, 
przebudowę i remont w zakresie określonym ustaleniami szczegółowymi planu.  

5. Dopuszcza się adaptację budynków położonych pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, a liniami rozgraniczającymi dróg z możliwością ich remontów i modernizacji,  
a także rozbudowy pod warunkiem nie zmniejszenia odległości budynku od krawędzi jezdni 
dróg. 

6. Zakazy i ograniczenia wynikające z ustalonych w niniejszej uchwale zasad 
zagospodarowania terenu nie dotyczą inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej, które powinny być lokalizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. Istniejący w dniu wejścia w życie uchwały sposób zagospodarowania terenów oraz 
użytkowania budynków lub ich części, powstałych na podstawie prawomocnych decyzji 
administracyjnych, uznaje się zgodny z planem.  

 
 

§ 6. 
 
1. W granicach planu ustala się lokalizację następujących inwestycji celu publicznego: 

1) dróg publicznych na terenach oznaczonych symbolami: KD.p-S.1, KD.p-S.2, KDK-
GP.1/KDP-G.1, KDK-GP.2/KDP-G.2, KDP-Z.1, KDP-Z.2, KD.p-Z.1, KD.p-Z.2, KD.p-Z.3, 
KD.p-Z.4, KDG-D.1, KDG-D.2, KDG-D.3, KDG-D.4, KDG-D.5, KDG-D.6; 

2) zabudowy usług publicznych na terenie oznaczonym symbolem UP.1; 
3) zabudowy usług sportu na terenie oznaczonym symbolem US.1; 
4) infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie oznaczonym symbolem T.1; 
5) infrastruktury elektroenergetycznej na terenach oznaczonych symbolami: E.1, E.2; 
6) pozostałej infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu. 

2. W granicach planu nie określa się minimalnej liczby miejsc parkingowych przeznaczonych 
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową ze względu na brak potrzeby 
tego rodzaju regulacji. 
 
 

§ 7. 
 

1. W granicach planu przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty leśne stanowiące 
własność prywatną o powierzchni 5,6863 ha – na podstawie decyzji Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego, znak: …................... z dnia …........... 2018 r. 

2. W granicach planu przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty leśne stanowiące 
własność Skarbu Państwa o powierzchni 0,0737 ha – na podstawie decyzji Ministra 
Środowiska, znak: ………………..z dnia ……….. 2018 r. 

 
 

 
Rozdział 2. 

Ustalenia ogólne 
 
§ 8. 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
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1. W celu ochrony i właściwego kształtowania ładu przestrzennego terenów objętych planem, 

ustala się następujące zasady: 
1) obowiązek lokalizacji zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 

określonymi na rysunku planu; 
2) obowiązek izolacji miejsc gromadzenia odpadów poprzez stosowanie zieleni izolacyjnej, 

ogrodzenia bądź zabudowy; 
3) na obszarze objętym planem zakazuje się realizacji kolorystyki obiektów budowlanych, 

w tym połaci dachowych, w jaskrawych barwach kontrastujących z otoczeniem  
różowych, niebieskich, fioletowych, żółtych itp.; 

4) obowiązują zasady zagospodarowania poszczególnych terenów funkcjonalnych zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi. 

 
 

§ 9. 
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady 

kształtowania krajobrazu 
 

1. W granicach planu obowiązuje zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym bądź dużym 
ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi. 

2. Na obszarze objętym planem wszelkie działania inwestycyjne podlegają obowiązkowi 
racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami, zgodnie  
z przepisami z zakresu ochrony środowiska, uwzględniając w szczególności: 

– konieczność ochrony wód, powietrza i ziemi przed zanieczyszczeniem; 

– zakaz zagospodarowania terenów w sposób mogący stanowić źródło zanieczyszczeń 
dla środowiska gruntowo-wodnego; 

– przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

3. Tereny objęte planem znajdują się w granicach Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, w granicach którego obowiązują ograniczenia w zakresie czynnej 
ochrony ekosystemów, w tym zakazy zabudowy oraz odstępstwa od zakazów, wynikające 
z przepisów odrębnych – Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr 
XXXV/616/13 z dnia 23 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 
3308) w sprawie wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu.  

4. W granicach planu znajdują się: fragment naturalnego cieku wodnego, istotnego dla 
regulacji stosunków wodnych obszaru na potrzeby rolnictwa – rzeka Czarna Taraska, oraz 
powierzchniowe zbiorniki wodne, wymagające zachowania i ochrony. Wzdłuż cieku oraz 
zbiorników wodnych należy zapewnić dostęp do wody w ramach powszechnego 
korzystania z wód oraz na potrzeby wykonywania robót związanych z ich utrzymaniem. 
Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do cieku oraz zbiorników wodnych w 
odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. 

5. W granicach planu występują tereny zmeliorowane – sieć drenarska oraz rowy melioracyjne, 
wskazane na rysunkach planu, wykonane w ramach zadania inwestycyjnego „Czarna 
Taraska”, wymagające ochrony i zachowania. Wszelkie projekty budowlane przewidziane 
do realizacji na terenach obiektów melioracyjnych, kolidujące z istniejącymi urządzeniami 
melioracyjnymi, należy uzgadniać ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych. Na terenach przyległych do istniejących urządzeń melioracji szczegółowej, 
obowiązuje zapewnienie dostępności w celu umożliwienia przeprowadzenia robót 
eksploatacyjnych i konserwacyjnych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących urządzeń 
melioracji. 

6. W granicach planu znajduje się fragment regionalnego korytarza ekologicznego – dolina 
rzeki Czarnej Taraski, łączący tereny Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 
Krajobrazowego i jego otuliny z korytarzem krajowym – doliną rzeki Czarnej Koneckiej. W 
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obrębie korytarza ekologicznego utrzymuje się istniejące zainwestowanie, z możliwością 
budowy i rozbudowy obiektów budowlanych na warunkach określonych w ustaleniach 
szczegółowych. 

7. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń planu na 
środowisko przyrodnicze i ludzi, nakazuje się: 
1) w przypadku wytworzenia odpadów zakwalifikowanych do niebezpiecznych, należy 

zapewnić odbiór i utylizację przez specjalistyczne służby, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

2) przy realizacji obiektów budowlanych należy stosować rozwiązania techniczne 
minimalizujące ujemne skutki prowadzonej działalności na środowisko przyrodnicze; 

3) dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób niepowodujący 
przekroczeń norm hałasu w terenach chronionych akustycznie, zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 112); 

4) dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób nie powodujący 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883); 

5) wyposażenie budowli stanowiących konstrukcje nośne elektrowni wiatrowych  
w wymagane zabezpieczenia: odgromowe, przed emisją fal elektromagnetycznych, 
przed porażeniem prądem elektrycznym; 

8. Lokalizacja nowej zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi powinna odbywać się poza 
zasięgiem uciążliwości powodowanych ruchem drogowym (w tym m.in. hałasem, 
drganiami, zanieczyszczeniem powietrza); w przypadku braku możliwości usytuowania 
budynku poza zasięgiem uciążliwości powodowanych ruchem drogowym, realizacja 
nowych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi bądź sposób zagospodarowania terenu, 
powinny uwzględniać odpowiednie rozwiązania techniczne bądź projektowe, ograniczające 
potencjalne uciążliwości w zakresie, w jakim wynika to z obowiązujących norm i przepisów 
odrębnych. 
 
 

§ 10. 
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 

krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej 
 

1. Na obszarze objętym planem przedmiotem ochrony archeologiczno-konserwatorskiej są 
stanowiska archeologiczne, wskazane na rysunkach planu, zdefiniowane w art. 3 pkt 4 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 
r., poz. 2187 ze zm.) i objęte ochroną prawną na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy.  

2. Wszelka działalność inwestycyjna prowadzona w stref, lub też podejmowanie prac ziemnych 
oraz działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania gruntu w 
obrębie stref, powinny być podporządkowane przepisom ww ustawy, m.in. w zakresie: 

 wcześniejszych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków celem uzyskania 
wytycznych, opinii i uzgodnień konserwatorskich; 

 przeprowadzenia badań archeologicznych oraz uzyskania pozwolenia na badania 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

3. W strefach obowiązuje zakaz przekształcania bądź użytkowania terenu w sposób, który 
mógłby powodować degradację wartości naukowej i kulturowej zabytków archeologicznych. 

4. Przy wydawaniu wymaganej odrębnymi przepisami decyzji administracyjnej należy podać 
informację o obecności stref i związanych z nimi szczegółowych ustaleń konserwatorskich. 

5. W granicach terenu objętego planem nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską 
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ww ustawy. 

6. W granicach terenu objętego planem nie występują dobra kultury współczesnej wymagające 
szczególnej ochrony. 
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§ 11. 
Ustalenia w zakresie potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

 
Nie wyznacza się w planie przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
 

§ 12. 
Ustalenia w zakresie sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 
 

W granicach obszaru objętego planem nie znajdują się tereny podlegające ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych, tj. tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz krajobrazy priorytetowe 
określone w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa. 
 
 

§ 13. 
Ustalenia w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomości  
 

1. Nie określa się granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału 
nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 

2. W przypadku wszczęcia procedury w sprawie scalania i podziału nieruchomości, ustala się 
dla terenów przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne następujące szczegółowe 
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  
1) minimalną powierzchnię działek – 1000 m2;      

2) minimalną szerokość frontów działek  20,0 m;      
3) kąt położenia granic działek przeznaczonych pod zabudowę w stosunku do pasa 

drogowego w przedziale 70-120. 
3. Zasady scalania i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci, 

urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej. 
4. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 5, następujące minimalne powierzchnie nowo wydzielanych 

działek: 
1) 1000 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach oznaczonych 

symbolem MN; 
2) 700 m² dla zabudowy usługowej na terenach oznaczonych symbolem U, UP; 
3) 800 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach oznaczonych 

symbolami MNU, RM.MN;  
4) 1200 m² dla zabudowy usług sportu na terenach oznaczonych symbolem US; 
5) 2000 m² dla zabudowy aktywności gospodarczej na terenach oznaczonych symbolem 

AG. 
5. Zasady podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci, urządzeń i 

obiektów infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej. 
 
 

§ 14. 
Ustalenia w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy 
 

1. Ustala się strefy ochronne od urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych  
o mocy powyżej 100 kW (istniejących elektrowni wiatrowych), wskazane na rysunkach 
planu, związane z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, 
w granicach których obowiązuje zakaz lokalizacji terenów o funkcji zabudowy 
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wymagających ochrony przed hałasem na poziomie 45 i 40 dB, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi, zakaz realizacji zalesień oraz zakaz lokalizacji zbiorników wodnych 
i składowisk odpadów. 

2. Ustala się obszar o promieniu dziesięciokrotnej wysokości całkowitej elektrowni wiatrowych, 
o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961), wskazany na rysunkach planu – 
lokalizacja nowych budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji mieszanej, w skład 
której wchodzi funkcja mieszkaniowa, dopuszczalna zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi. 

3. Ustala się pasy technologiczne dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 
SN 15 kV - 11,0 m (5,5 m od osi linii wyznaczonej lokalizacją słupów po obu jej stronach), 
w granicach których wprowadza się zakaz realizacji zadrzewień i zalesień oraz zakaz 
tworzenia hałd i nasypów; lokalizacja zabudowy w pobliżu linii elektroenergetycznych 
powinna uwzględniać przepisy rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów. 

4. W przypadku skablowania istniejących napowietrznych linii energetycznych, ustalenia,  
o których mowa w ust. 3 nie obowiązują, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu 
istniejącej infrastruktury technicznej, uwzględniając wymagania Polskich Norm oraz 
przepisów odrębnych. 

6. W granicach strefy ochrony sanitarnej o szerokości 50,0 m, izolującej teren cmentarzy 
znajdujących się poza granicami planu, obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi, zakładów żywienia zbiorowego, obiektów produkcji lub przechowywania 
artykułów żywnościowych oraz studni kopanych. W strefie między 50,0 m, a 150,0 m, realizacja 
ww. inwestycji możliwa jest pod warunkiem podłączenia wszystkich budynków korzystających 
z wody do lokalnej sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi o cmentarzach. 

7. Przy wykonywaniu robót budowlanych oraz prac ziemnych obowiązuje zachowanie  
i ochrona istniejących rowów melioracyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych; 
zabrania się podejmowania działań mogących skutkować uszkodzeniem, zniszczeniem 
bądź pogorszeniem stanu technicznego istniejących sieci oraz urządzeń melioracji 
wodnych. 

8. Dla obiektów o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. obowiązują ograniczenia 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
 

§ 15. 
Ustalenia w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów 
 
1. Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, w tym tereny 

przebiegu planowanej drogi ekspresowej, mogą być do czasu zagospodarowania zgodnie 
z planem użytkowane w sposób dotychczasowy; na terenach tych zakazuje się rozbudowy 
istniejących obiektów  w zakresie sprzecznym z określonym przeznaczeniem terenu. 

2. Dla terenów lokalizacji istniejących elektrowni wiatrowych, oznaczonych symbolami EW.1, 
EW.3, EW.7, EW.9 oraz terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami KDW.14 i 
KD18, obowiązuje zagospodarowanie dotychczasowe do czasu realizacji planowanej drogi 
ekspresowej. 

 
 

§ 16. 
Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

 
1. Układ, obsługę oraz powiązania komunikacyjne terenów objętych planem stanowi system 

istniejących i projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych poza 
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granicami planu: 
– dróg gminnych nr: 382007T relacji Salata – Muszczarz – granica gminy, 382016T relacji 

Salata – Pociejów – granica gminy, 382014T relacji Zastawie – granica gminy, 382005T 
relacji Miedzierza – Rozgół; 

− dróg powiatowych nr:  0401T relacji granica gminy (Radoszyce) – Kozów – Smyków – 
Królewiec – Piaski Królewieckie - Przyłogi, 0469T relacji Smyków – granica gminy 
(Grzywałków), 0459T relacji Barak – Miedzierza – Matyniów; 

− drogi krajowej nr 74 relacji Sulejów – Kielce – Zamość – granica RP, 
oraz dróg publicznych (istniejących i projektowanych) i wewnętrznych zlokalizowanych  
w granicach planu, dla których przebieg oraz parametry techniczne wraz z klasą i kategorią 
drogi zostały określone w ustaleniach szczegółowych. 

2. W obrębie linii rozgraniczających dróg publicznych zakazuje się realizacji obiektów 
budowlanych z wyjątkiem urządzeń i obiektów technicznych i budowlanych dróg, 
związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu oraz ograniczeniem negatywnego 
oddziaływania drogi; dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z 
obsługą i utrzymaniem drogi oraz zieleni urządzonej i obiektów małej architektury, za zgodą 
i według warunków technicznych zarządcy drogi, z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa ruchu i warunków określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg 
publicznych. 

3. Minimalne odległości od krawędzi jezdni dróg publicznych dla lokalizacji obiektów 
budowlanych oraz reklam, nie związanych z potrzebami zarządzania drogą oraz potrzebami 
ruchu drogowego, należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

4. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w granicach istniejących  
i projektowanych dróg wewnętrznych oraz na potrzeby obsługi produkcji rolnej realizację 
niezbędnych dróg dojazdowych do pól. 

5. Układ drogowy ustalony w planie może być uzupełniany o ciągi piesze i rowerowe, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

6. Obsługa komunikacyjna obszarów przylegających do drogi krajowej powinna się odbywać 
za pośrednictwem istniejących zjazdów i dróg niższej kategorii; lokalizacja nowych zjazdów 
możliwa jest wyłącznie za zgodą i na warunkach technicznych określonych przez zarządcę 
drogi. 

7. Zjazdy z dróg publicznych oraz przejazdy pojazdów ponadnormatywnych w granicach 
obszaru objętego planem, należy uzgodnić na etapie projektu budowlanego z właściwym 
zarządcą drogi.  

8. Wymagane drogi pożarowe dla obiektów budowlanych powinny być wyznaczone zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

 
 

§ 17. 
Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej 
 
1. Zaopatrzenie w wodę 

1) Dla terenów istniejącej i planowanej zabudowy z gminnej sieci wodociągowej zasilanej  
z ujęć wód podziemnych bądź z indywidulanych ujęć wód podziemnych dla zabudowy 
położonej poza zasięgiem sieci wodociągów wiejskich z zachowaniem wymogów 
przepisów odrębnych; 

2) W granicach terenu objętego planem, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i 3, dopuszcza się 
budowę, rozbudowę, przebudowę i remont sieci i urządzeń systemów wodociągowych  
o maksymalnej średnicy nominalnej rurociągu (dn) nie większej niż 300 mm, w oparciu 
o projekty budowlane inwestycji, przy zachowaniu warunków przepisów odrębnych oraz 
uwzględnieniu stref ochronnych sieci, wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, 
w granicach nie mniejszych niż 2,0 m od osi sieci w obu jej kierunkach dla sieci o średnicy 
dn 200 mm i mniejszych oraz 4,0 m dla sieci o średnicy dn 201 – 300 mm; 
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3) W granicach terenu objętego planem należy zapewnić przeciwpożarowe zaopatrzenie  
w wodę zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) Należy zapewnić możliwość konserwacji i remontów sieci i urządzeń wodociągowych. 
2. Odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych 

1) Dla terenów istniejącej i planowanej zabudowy obowiązuje odprowadzanie ścieków 
systemem sieci kanalizacyjnej sanitarnej bądź w przypadku braku sieci do przydomowej 
oczyszczalni ścieków lub, do czasu realizacji sieci, do zbiornika bezodpływowego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.);  

2) W granicach terenu objętego planem, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i 3, dopuszcza się 
budowę, rozbudowę, przebudowę i remont sieci i urządzeń systemu kanalizacji 
sanitarnej o maksymalnej średnicy nominalnej rurociągu (dn) nie większej niż 300 mm, 
w oparciu o projekty budowlane inwestycji, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem 
podstawowym terenu, przy zachowaniu warunków przepisów odrębnych oraz 
uwzględnieniu stref ochronnych sieci, wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, 
w granicach nie mniejszych niż 2,0 m od osi sieci w obu jej kierunkach dla sieci o średnicy 
dn 200 mm i mniejszych oraz 4,0 m dla sieci o średnicy dn 201 − 300 mm; 

3) Należy zapewnić możliwość konserwacji i remontów sieci i urządzeń kanalizacji 
sanitarnej. 

3. Odprowadzenie wód opadowych 
1) Wody opadowe w granicach opracowania należy odprowadzać powierzchniowo po  

terenie; 
2) Docelowo wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne pochodzące z terenów dróg publicznych, należy oczyścić przed 
wprowadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1800).  

4. Urządzenia melioracji: 
1) W granicach terenu objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę  

i remont urządzeń melioracji wodnych; 
2) Należy zapewnić możliwość konserwacji i remontów urządzeń melioracji wodnych. 

5. Gospodarka odpadami 
1) Gospodarka odpadami, w tym odbiór i utylizacja odpadów technologicznych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz lokalnymi. 
6. Telekomunikacja   

1) W granicach terenu objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i 
remont sieci i urządzeń systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 
przewodowych i bezprzewodowych uwzględniając warunki przepisów odrębnych. 

7. Zaopatrzenie w energię cieplną 
1) Zaopatrzenie w ciepło dla terenów planowanej zabudowy należy realizować w oparciu o 

zbiorcze lub indywidualne źródła dystrybucji ciepła z wykorzystaniem paliw 
niskoemisyjnych lub nieemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii. 

8. Zaopatrzenie w gaz przewodowy  
1) Ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz dla obiektów tego wymagających z systemu 

gazowniczego, przy budowie układu przesyłowego. 
9. Elektroenergetyka 

1) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci 
elektroenergetycznej, dla której dopuszcza się rozbudowę w zakresie występujących 
potrzeb o nowe sieci i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN; 

2) Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych (w 
tym kablowanie istniejących linii napowietrznych) oraz stacji transformatorowych,  
w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez dysponenta sieci; 
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3) W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami 
elektroenergetycznymi, należy sieci te przystosować do nowych warunków pracy 
określonych przez dysponenta sieci; 

4) W granicach terenu objętego planem, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i 3, dopuszcza się 
budowę, przebudowę, rozbudowę i remont sieci niskiego i średniego napięcia wraz  
z niezbędną dla prawidłowego ich funkcjonowania infrastrukturą techniczną, w oparciu 
o projekty budowlane inwestycji, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem 
podstawowym terenu, uwzględniając warunki przepisów odrębnych. 

 
 

§ 18. 
Wymagania z zakresu obrony cywilnej 

 
1. W zagospodarowywaniu terenu objętego planem należy uwzględnić potrzeby obronności i 

bezpieczeństwa państwa, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
2. Obowiązuje informowanie Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP za 

pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, o lokalizacji stałych i 
tymczasowych obiektów o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t., przed wydaniem 
pozwolenia na budowę.  

 
 

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, 

określające m.in. przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu 

 
§ 19. 

 
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na 

rysunkach planu symbolami MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.5, MN.8, MN.9, MN.10, MN.11, 
MN.12, MN.13, MN.14, MN.15, MN.16, MN.17, MN.18, z podstawowym przeznaczeniem 
pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację usług nieuciążliwych, o których 
mowa w §4 ust. 1 pkt 12, wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych. 

3. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) infrastruktura techniczna oraz garaże i budynki gospodarcze; 
2) obiekty małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia itp.) oraz zieleń urządzona; 
3) dojścia, dojazdy oraz utwardzone parkingi. 

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

1)  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  30%; 
2)  wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) maksymalny – 0,5; 

b) minimalny  0,1; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej  minimum 50%; 
4) wysokość zabudowy – dla budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji nadziemnych, przy 

czym trzecia kondygnacja dopuszczalna jako poddasze użytkowe; całkowita wysokość: 
a) budynków mieszkalnych: 
− krytych dachem dwuspadowym − do 10,0 m; 
− krytych dachem wielospadowym – do 9,0 m; 
b) gospodarczych – do 6,0 m; 

5) wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej 
niż 6,0 m; 

6) obowiązuje zakaz realizacji podpiwniczeń w granicach obszarów występowania wód 
gruntowych do 1,5 m; 

7) geometria dachów: 
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a) dla budynków mieszkaniowych – płaskie, dwu lub wielospadowe o symetrycznym 
kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 25º-45º, z możliwością 
zastosowania naczółków i przyczółków; 

b) dla budynków gospodarczych i garaży – płaskie lub dwuspadowe o jednakowym kącie 
nachylenia głównych połaci dachowym w przedziale 10º-30º, z możliwością 
zastosowania dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale do 15º; 

c) zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w płaszczyźnie pionowej; 

8) materiał i kolorystyka zabudowy  stosowanie materiałów naturalnych; elewacja 
budynków i budowli w jednorodnej gamie kolorystycznej opartej na barwach 
pastelowych, odcieniach brązów, bieli, szarości z jednym kolorem dominującym na 
elewacji; dla pokryć dachowych obowiązuje jednolita kolorystyka oparta na kolorach 
ceglastych, brązach, szarościach; obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów; 

9) obowiązek zaspokojenia potrzeb parkingowych – min. 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny 
oraz 1 miejsce na 50,0 m² powierzchni użytkowej usług w formie urządzenia lub obiektu; 

10) ogrodzenie działek w odległości od drogi nie mniejszej niż bezpośrednio przy linii 
rozgraniczającej terenu; 

11) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
5. Dla nieruchomości o szerokości frontów mniejszych niż 16,0 m dopuszcza się lokalizację 

zabudowy na granicy działek bądź w odległości mniejszej niż 3,0 m lecz nie mniejszej niż 
1,5 m od granicy działki sąsiedniej, z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy 
wyznaczonych na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem wymogów przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego. 

6. Obsługa komunikacyjna terenów z istniejących dróg publicznych  
oraz projektowanych i istniejących dróg wewnętrznych, znajdujących się w sąsiedztwie,  
z uwzględnieniem ustaleń komunikacyjnych planu, określonych w § 16 oraz ustaleń 
szczegółowych, w tym: 
− dla terenu MN.17 z drogi KDP-Z.2. 

7. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 20. 
 

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolami MN.6, MN.7, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację usług nieuciążliwych, o których 
mowa w §4 ust. 1 pkt 12, o powierzchni zabudowy nie większej niż 50% całkowitej 
powierzchni zabudowy dopuszczonej na działce, wbudowanych w bryły budynków 
mieszkalnych bądź w formie parterowych budynków wolnostojących. 

3. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) infrastruktura techniczna oraz garaże i budynki gospodarcze; 
2) obiekty małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia itp.) oraz zieleń urządzona; 
3) dojścia, dojazdy oraz utwardzone parkingi. 

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

1)  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  40%; 
2)  wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) maksymalny – 0,8; 

b) minimalny  0,1; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej  nie mniej niż 50%; 
4) wysokość zabudowy – dla budynków mieszkalnych oraz usługowych do 3 kondygnacji 

nadziemnych, przy czym trzecia kondygnacja dopuszczalna jako poddasze użytkowe; 
całkowita wysokość: 
a) budynków: 
− krytych dachem dwuspadowym − do 10,0 m; 
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− krytych dachem wielospadowym – do 9,0 m; 
b) gospodarczych – do 6,0 m; 

5) wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej 
niż 6,0 m; 

6) obowiązuje zakaz realizacji podpiwniczeń w granicach obszarów występowania wód 
gruntowych do 1,5 m; 

7) geometria dachów: 
a) dla budynków mieszkalnych oraz usługowych – płaskie, dwu lub wielospadowe o 

symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 25º-45º, z 
możliwością zastosowania naczółków i przyczółków; 

b) dla budynków gospodarczych i garaży – płaskie lub dwuspadowe o jednakowym kącie 
nachylenia głównych połaci dachowym w przedziale 10º-30º, z możliwością 
zastosowania dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale do 15º; 

c) kierunek głównej kalenicy dachów – prostopadły bądź równoległy do drogi publicznej, 
stanowiącej obsługę komunikacyjną działek; 

d) zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w płaszczyźnie pionowej; 

8) materiał i kolorystyka zabudowy  stosowanie materiałów naturalnych; elewacja 
budynków i budowli w jednorodnej gamie kolorystycznej opartej na barwach 
pastelowych, odcieniach brązów, bieli, szarości z jednym kolorem dominującym na 
elewacji; dla pokryć dachowych obowiązuje jednolita kolorystyka oparta na kolorach 
ceglastych, brązach, szarościach; obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów; 

9) obowiązek zaspokojenia potrzeb parkingowych – min. 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny 
oraz 1 miejsce na 50,0 m² powierzchni użytkowej usług w formie urządzenia lub obiektu; 

10) ogrodzenie działek w odległości od drogi nie mniejszej niż bezpośrednio przy linii 
rozgraniczającej terenu; 

11) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 12,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi KDP-Z.1, znajdującej się w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu. 

6. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych. 
 

 
§ 21. 

 
1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunkach planu symbolami RM.MN.1, RM.MN.2, RM.MN.3, RM.MN.4, 
RM.MN.5, RM.MN.6, RM.MN.7, RM.MN.8, RM.MN.9, z podstawowym przeznaczeniem 
pod lokalizację zabudowy zagrodowej, związanej z produkcją rolną w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
w zabudowie wolnostojącej. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację usług nieuciążliwych, o których 
mowa w §4 ust. 1 pkt 12, wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych. 

3. W granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) infrastruktura techniczna oraz garaże i budynki gospodarcze; 
2) obiekty małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia itp.) oraz zieleń urządzona; 
3) dojścia, dojazdy i utwardzone parkingi. 

5. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

1)  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  30%; 
2)  wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) maksymalny – 0,5; 

b) minimalny  0,1; 
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3) udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 60%; 
b) dla zabudowy zagrodowej – nie mniej niż 70%; 

4) wysokość zabudowy – dla budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji nadziemnych, przy 
czym trzecia kondygnacja dopuszczalna jako poddasze użytkowe; całkowita wysokość: 
a) budynków mieszkalnych: 
− krytych dachem dwuspadowym − do 10,0 m; 
− krytych dachem wielospadowym – do 9,0 m; 
b) budynków gospodarczych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – do 8,0 m; 
c) budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej – do 10,0 m; 

5) wysokość pozostałych obiektów budowlanych – jedna kondygnacja nadziemna i nie 
więcej niż 7,0 m; 

6) obowiązuje zakaz realizacji podpiwniczeń w granicach obszarów występowania wód 
gruntowych do 1,5 m; 

7) geometria dachów: 
a) dla budynków mieszkaniowych – płaskie, dwu lub wielospadowe o symetrycznym 

kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 25º-45º, z możliwością 
zastosowania naczółków i przyczółków; 

b) dla budynków gospodarczych i garaży – płaskie lub dwuspadowe o jednakowym kącie 
nachylenia głównych połaci dachowym w przedziale 10º-30º, z możliwością 
zastosowania dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale do 15º; 

c) zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w płaszczyźnie pionowej; 

8) materiał i kolorystyka zabudowy  stosowanie materiałów naturalnych; elewacja 
budynków i budowli w jednorodnej gamie kolorystycznej opartej na barwach 
pastelowych, odcieniach brązów, bieli, szarości z jednym kolorem dominującym na 
elewacji; dla pokryć dachowych obowiązuje jednolita kolorystyka oparta na kolorach 
ceglastych, brązach, szarościach; obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów; 

9) obowiązek zaspokojenia potrzeb parkingowych – min. 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny 
oraz 1 miejsce na 50,0 m² powierzchni użytkowej usług w formie urządzenia lub obiektu; 

10) ogrodzenie działek w odległości od drogi nie mniejszej niż bezpośrednio przy linii 
rozgraniczającej terenu;  

11) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
6. Dla nieruchomości o szerokości frontów mniejszych niż 18,0 m dopuszcza się lokalizację 

zabudowy na granicy działki bądź w odległości mniejszej niż 3,0 m lecz nie mniejszej niż 
1,5 m od granicy działki sąsiedniej, z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy 
wyznaczonych na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem wymogów przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego. 

7. Obsługa komunikacyjna terenów z istniejących dróg publicznych oraz projektowanych  
i istniejących dróg wewnętrznych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie,  
z uwzględnieniem ustaleń komunikacyjnych planu, określonych w § 16 oraz ustaleń 
szczegółowych. 

8. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 22. 
 

1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunkach planu symbolami 
RM.1, RM.2, RM.3, RM.4, RM.5, RM.6, RM.7, RM.8, RM.9, RM.10, RM.11, RM.12, RM.13, 
RM.14, RM.15, RM.16, RM.17, RM.18, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację 
zabudowy zagrodowej, związanej z produkcją rolną w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych. 

2. W granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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3. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) infrastruktura techniczna oraz garaże i budynki gospodarcze; 
2) obiekty małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia itp.) oraz zieleń urządzona; 
3) dojścia, dojazdy i utwardzone parkingi. 

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

1)  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  30%; 
2)  wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) maksymalny – 0,5; 

b) minimalny  0,1; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej  nie mniej niż 60%; 
4) wysokość zabudowy – dla budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji nadziemnych, przy 

czym trzecia kondygnacja dopuszczalna jako poddasze użytkowe; całkowita wysokość: 
a) budynków mieszkalnych: 
− krytych dachem dwuspadowym − do 10,0 m; 
− krytych dachem wielospadowym – do 9,0 m; 
b) budynków gospodarczych – do 10,0 m; 

5) wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej 
niż 8,0 m;  

6) obowiązuje zakaz realizacji podpiwniczeń w granicach obszarów występowania wód 
gruntowych do 1,5 m; 

7) geometria dachów: 
a) dla budynków mieszkaniowych – płaskie, dwu lub wielospadowe o symetrycznym 

kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 25º-45º, z możliwością 
zastosowania naczółków i przyczółków; 

b) dla budynków gospodarczych i garaży – płaskie lub dwuspadowe o jednakowym kącie 
nachylenia głównych połaci dachowym w przedziale 10º-30º, z możliwością 
zastosowania dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych w 
przedziale do 15º; 

c) zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w płaszczyźnie pionowej; 

8) materiał i kolorystyka zabudowy  stosowanie materiałów naturalnych; elewacja 
budynków i budowli w jednorodnej gamie kolorystycznej opartej na barwach 
pastelowych, odcieniach brązów, bieli, szarości z jednym kolorem dominującym na 
elewacji; dla pokryć dachowych obowiązuje jednolita kolorystyka oparta na kolorach 
ceglastych, brązach, szarościach; obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów; 

9) obowiązek zaspokojenia potrzeb parkingowych – min. 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny 
oraz 1 miejsce na 50,0 m² powierzchni użytkowej usług w formie urządzenia lub obiektu; 

10) ogrodzenie działek w odległości od drogi nie mniejszej niż bezpośrednio przy linii 
rozgraniczającej terenu;  

11) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
5. Dla nieruchomości o szerokości frontów mniejszych niż 18,0 m dopuszcza się lokalizację 

zabudowy na granicy działki bądź w odległości mniejszej niż 3,0 m lecz nie mniejszej niż 
1,5 m od granicy działki sąsiedniej, z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy 
wyznaczonych na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem wymogów przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego. 

6. Obsługa komunikacyjna terenów z istniejących dróg publicznych, znajdujących się  
w bezpośrednim sąsiedztwie, z uwzględnieniem ustaleń komunikacyjnych planu, 
określonych w § 16 oraz ustaleń szczegółowych, w tym: 
− dla terenu RM.3 z drogi KDG-D.2; 
− dla terenów RM.14, RM.15 i RM.16 z drogi KDK-GP.2/KDP-G.2 poprzez istniejące zjazdy. 

7. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 23. 
 



17 

 

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami MNU.1, MNU.2, z podstawowym przeznaczeniem 
pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowo-
usługowej oraz usługowej w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej. 

2. W granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) infrastruktura techniczna oraz garaże i budynki gospodarcze; 
2) obiekty małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia itp.) oraz zieleń urządzona; 
3) dojścia, dojazdy oraz utwardzone parkingi. 

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
1)  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  30%; 

b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej  40%; 

c) dla zabudowy usługowej  50%; 
2)  wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) maksymalny: 
– dla zabudowy mieszkaniowej − 0,5; 
– dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej − 0,7; 
– dla zabudowy usługowej − 0,9; 

b) minimalny  0,1; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej  minimum 40%; 
4) wysokość zabudowy: 

a) budynków mieszkalnych − do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym trzecia 
kondygnacja dopuszczalna jako poddasze użytkowe; całkowita wysokość budynków: 

− krytych dachem dwuspadowym − do 10,0 m; 
− krytych dachem wielospadowym – do 9,0 m; 
b) budynków usługowo-mieszkaniowych oraz usługowych – do 3 kondygnacji 

nadziemnych i nie więcej niż 12,0 m; 
5) wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej 

niż 7,0 m; 
6) obowiązuje zakaz realizacji podpiwniczeń w granicach obszarów występowania wód 

gruntowych do 1,5 m; 
7) geometria dachów: 

a) dla budynków mieszkalnych – płaskie, dwu lub wielospadowe o symetrycznym kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 25º-45º, z możliwością 
zastosowania naczółków i przyczółków; 

b) dla budynków usługowych − dwu lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
głównych połaci dachowych w przedziale 10º-35º bądź dachy płaskie; 

c) dla budynków gospodarczych i garaży – płaskie bądź dwuspadowe o jednakowym 
kącie nachylenia głównych połaci dachowym w przedziale 10º-30º; 

d) kierunek głównej kalenicy dachów – prostopadły bądź równoległy do drogi publicznej; 
e) zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w płaszczyźnie pionowej; 

8) materiał i kolorystyka zabudowy  stosowanie materiałów naturalnych; elewacja 
budynków i budowli w jednorodnej gamie kolorystycznej opartej na barwach 
pastelowych, odcieniach brązów, bieli, szarości z jednym kolorem dominującym na 
elewacji; dla pokryć dachowych obowiązuje jednolita kolorystyka oparta na kolorach 
ceglastych, brązach, szarościach; obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów; 

9) obowiązek zaspokojenia potrzeb parkingowych – min. 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny 
oraz 1 miejsce na 50,0 m² powierzchni użytkowej usług w formie urządzenia lub obiektu; 

10) ogrodzenie działki w odległości od drogi nie mniejszej niż bezpośrednio przy linii 
rozgraniczającej terenu; 

11) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Dla nieruchomości o szerokości frontów mniejszych niż 15,0 m dopuszcza się lokalizację 
zabudowy na granicy działki bądź w odległości mniejszej niż 3,0 m lecz nie mniejszej niż 
1,5 m od granicy działki sąsiedniej, z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy 
wyznaczonych na rysunku planu, oraz z uwzględnieniem wymogów przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego. 

6. Obsługa komunikacyjna terenów z drogi KDG-D.4 poprzez projektowaną drogę wewnętrzną 
KDW.13 bądź z drogi KDK-GP.1/KDP-G.1 poprzez projektowaną drogę wewnętrzną 
KDW.7; dopuszcza się lokalizację nowych zjazdów wyłącznie na warunkach i za zgodą 
zarządcy drogi. 

7. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 24. 
 

1. Wyznacza się tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolami RU.1, RU.2, RU.3,  
z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację budynków, obiektów i urządzeń obsługi 
produkcji rolnej, hodowlanej i ogrodniczej. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiektów zaplecza technicznego, 
magazynowego i usługowego zabudowy, ściśle związanych z prawidłowym 
funkcjonowaniem terenu. 

3. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) infrastruktura techniczna oraz budynki gospodarcze; 
2) obiekty małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia itp.) oraz zieleń urządzona; 
3) dojścia, dojazdy i utwardzone parkingi. 

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

1)  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy  60%; 
2)  wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) maksymalny – 1,0; 

b) minimalny  0,1; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej  nie mniej niż 30%; 
4) wysokość zabudowy – do 14,0 m; 
5) obowiązuje zakaz realizacji podpiwniczeń w granicach obszarów występowania wód 

gruntowych do 1,5 m; 
6) geometria dachów − dwu lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych w przedziale 10º-35º; zakaz stosowania połaci dachowych 
przesuniętych wzajemnie w płaszczyźnie pionowej; 

7) materiał i kolorystyka zabudowy  stosowanie materiałów naturalnych; elewacja 
budynków i budowli w jednorodnej gamie kolorystycznej opartej na barwach 
pastelowych, odcieniach brązów, bieli, szarości z jednym kolorem dominującym na 
elewacji; dla pokryć dachowych obowiązuje jednolita kolorystyka oparta na kolorach 
ceglastych, brązach, szarościach; obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów; 

8) obowiązek zaspokojenia potrzeb parkingowych – min. 1 miejsce na każde 100,0 m² 
powierzchni użytkowej zabudowy w formie urządzenia lub obiektu; 

9) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
6. Obsługa komunikacyjna terenów: 

− dla terenów RU.1, RU.2 z drogi KDG-D.2 poprzez drogę KDW.4 oraz z drogi gminnej nr 
ewid. 173, znajdującej się poza granicami planu, poprzez istniejący zjazd; 

− dla terenu RU.3 z drogi KDG-D.2 poprzez drogę KDW.2. 
7. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 25. 
 
1. Wyznacza się tereny zabudowy usług sportu, obejmujące istniejące boisko sportowe, 
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oznaczone na rysunku planu symbolem US.1, z podstawowym przeznaczeniem pod 
lokalizację boiska sportowego wraz z obiektami i urządzeniami sportu i rekreacji. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację parterowych obiektów 
towarzyszących, w tym pomocniczych, zaplecza socjalnego, usługowych, gospodarczych i 
garaży, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem terenu. 

3. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) infrastruktura techniczna oraz obiekty i urządzenia obsługi przeznaczenia podstawowego 

i uzupełniającego terenu; 
2) obiekty małej architektury oraz zieleń urządzona; 
3) dojścia, dojazdy, parkingi i miejsca postojowe. 

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy (w tym zabudowy umożliwiającej 

naturalną wegetację) – 80%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) maksymalny – 0,5; 
b) minimalny – 0,1; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej  nie mniej niż 50%; 
4) maksymalna wysokość zabudowy – do 8,0 m; 

5) geometria dachów  dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 
dachowych w przedziale 10º-35º; zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych 
wzajemnie w płaszczyźnie pionowej; 

6) w granicach terenu należy przewidzieć niezbędną ilość miejsc postojowych 
w dostosowaniu do potrzeb projektowanego przeznaczenia terenu, lecz nie mniej niż 1 
miejsce na każde 50,0 m² powierzchni użytkowej zabudowy w formie urządzenia lub 
obiektu; 

5. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi KDG-D.2 poprzez drogę KDW.3.  
6. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 26. 
 
1. Wyznacza się tereny zabudowy usług publicznych, obejmujące istniejący budynek straży 

pożarnej, oznaczone na rysunku planu symbolem UP.1, z podstawowym przeznaczeniem 
pod lokalizację usług publicznych. 

2. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) infrastruktura techniczna oraz obiekty i urządzenia obsługi przeznaczenia podstawowego 

terenu; 
2) obiekty małej architektury oraz zieleń urządzona; 
3) dojścia, dojazdy oraz miejsca postojowe. 

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) maksymalny – 0,5; 
b) minimalny – 0,1; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej  nie mniej niż 50%; 
4) maksymalna wysokość zabudowy – do 12,0 m; 

5) geometria dachów  dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 
dachowych w przedziale 10º-35º; zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych 
wzajemnie w płaszczyźnie pionowej; 

6) w granicach terenu należy przewidzieć niezbędną ilość miejsc postojowych 
w dostosowaniu do potrzeb projektowanego przeznaczenia terenu, lecz nie mniej niż 1 
miejsce na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej zabudowy w formie urządzenia lub 
obiektu; 

7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi KDP-Z.1. 
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5. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 27. 
 

1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U.1, 
obejmujący istniejącą stację paliw wraz z zabudową usługową, z podstawowym 
przeznaczeniem pod lokalizację stacji paliw wraz z towarzyszącą zabudową usługową oraz 
niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania terenu infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiektów usług obsługi motoryzacji i 
podróżnych oraz obiektów usług handlu i gastronomii. 

3. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) infrastruktura techniczna oraz obiekty i urządzenia obsługi przeznaczenia podstawowego 

terenu; 
2) obiekty małej architektury oraz zieleń urządzona; 
3) dojścia, dojazdy, zjazdy z dróg publicznych oraz place parkingowo-manewrowe. 

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) maksymalny – 1,0; 
b) minimalny – 0,1; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej  minimum 30%; 
4) maksymalna wysokość zabudowy – do 14,0 m; 

5) geometria dachów  dwu lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych 
połaci dachowych w przedziale 10º-35º bądź dachy płaskie; zakaz stosowania połaci 
dachowych przesuniętych wzajemnie w płaszczyźnie pionowej; 

6) w granicach terenu należy przewidzieć niezbędną ilość miejsc postojowych 
w dostosowaniu do potrzeb projektowanego przeznaczenia, lecz nie mniej niż 1 miejsce 
na każde 50,0 m² powierzchni użytkowej usług w formie urządzenia lub obiektu; 

7) ogrodzenie działki w odległości od drogi nie mniejszej niż bezpośrednio przy linii 
rozgraniczającej terenu; 

8) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
5. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi krajowej nr 74 poprzez istniejący zjazd lub drogę 

wewnętrzną KDW.5. 
6. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych. 

 
 

§ 28. 
 
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami U.2, 

U.3, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy usługowej wraz z niezbędną 
dla prawidłowego funkcjonowania terenów infrastrukturą towarzyszącą. 

2. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) infrastruktura techniczna oraz obiekty i urządzenia obsługi przeznaczenia podstawowego 

terenu; 
2) obiekty małej architektury oraz zieleń urządzona; 
3) dojścia, dojazdy, zjazdy z dróg publicznych oraz place parkingowe. 

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) maksymalny – 1,0; 
b) minimalny – 0,1; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej  minimum 30%; 
4) maksymalna wysokość zabudowy – do 14,0 m; 
5) dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy działek; 
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6) geometria dachów  dwu lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych 
połaci dachowych w przedziale 10º-35º; zakaz stosowania połaci dachowych 
przesuniętych wzajemnie w płaszczyźnie pionowej; 

7) w granicach terenu należy przewidzieć niezbędną ilość miejsc postojowych 
w dostosowaniu do potrzeb projektowanego przeznaczenia, lecz nie mniej niż 1 miejsce 
na każde 50,0 m² powierzchni użytkowej usług w formie urządzenia lub obiektu; 

8) ogrodzenie działki w odległości od drogi nie mniejszej niż bezpośrednio przy linii 
rozgraniczającej terenu;  

9) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
4. Obsługa komunikacyjna terenów: 

− dla terenu U.2 z drogi krajowej nr 74 poprzez drogę wewnętrzną KDW.5 i istniejący zjazd; 
po realizacji planowanej drogi ekspresowej obowiązuje obsługa komunikacyjna terenu 
poprzez drogi dojazdowe (dodatkowe jezdnie) znajdujące się w ciągu planowanej drogi 
ekspresowej; 

− dla terenu U.3 z drogi KDG-D.4 poprzez drogę wewnętrzną KDW.13 bądź z drogi krajowej 
nr 74 na warunkach i za zgodą zarządcy drogi. 

5. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 29. 
 

1. Wyznacza się tereny lokalizacji istniejących elektrowni wiatrowych, oznaczone na 
rysunkach planu symbolami EW.1, EW.2, EW.3, EW.4, EW.5, EW.6, EW.7, EW.8, EW.9, 
EW.10, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz  
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2. 

2. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) infrastruktura techniczna oraz obiekty i urządzenia obsługi przeznaczenia podstawowego 

terenu; 
2) zjazdy z dróg wewnętrznych, dojścia i dojazdy; 
3) place parkingowe i manewrowe. 

3. W terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się przeprowadzenie remontu oraz 
wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni,  
z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia parametrów użytkowych elektrowni 
lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko.  

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 80%; 
2) maksymalna wysokość całkowita zabudowy (wysokość wieży wraz z wirnikiem w jego 

skrajnej pozycji pionowej): 
a) elektrowni wiatrowych oznaczonych symbolami EW.1, EW.2 − 45,0 m ponad poziom 

terenu; 

b) pozostałych elektrowni wiatrowych  43,0 m ponad poziom terenu; 

3) zachować powierzchnię biologicznie czynną  minimum 10%; 

4) maksymalna moc generatora pojedynczej elektrowni wiatrowej  do 150 kW dla 
elektrowni wiatrowych oznaczonych symbolami EW.1, EW.2 oraz do 250 kW dla 
pozostałych; 

5) maksymalna moc akustyczna elektrowni wiatrowych na poziomie, który nie spowoduje 
przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na granicy terenów chronionych 
akustycznie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) na terenach EW.1 − EW.10 nie określa się minimalnej liczby miejsc do parkowania, 
wskaźnika intensywności zabudowy oraz linii zabudowy ze względu na brak potrzeby 
tego rodzaju regulacji. 

5. Obsługa komunikacyjna terenów: 
− dla terenów EW.3 – EW.10 z drogi KDK-GP.2/KDP-G.2 poprzez istniejące drogi 

wewnętrzne KDW.14 – KDW.18 oraz istniejący zjazd; 
− dla terenów EW.1, EW.2 z drogi krajowej Nr 74 poprzez istniejącą drogę wewnętrzną 
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KDW.5 oraz istniejący zjazd. 
6. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych.  
 
 

§ 30. 
 

1. Wyznacza się tereny zabudowy aktywności gospodarczej, oznaczone na rysunkach 
planu symbolami AG.1, AG.2, AG.3, AG.4, AG.5, AG.6, AG.7, AG.8, AG.9, AG.10, AG.11, 
z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację obiektów produkcyjnych, usługowych, 
usługowo-handlowych oraz składowo-magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiektów obsługi przeznaczenia 
podstawowego terenu − obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i administracyjno-
biurowego oraz obiekty związane z ekspozycją i dystrybucją wyrobów produkcyjnych. 

3. W terenach, o których mowa w ust. 1, wyklucza się lokalizację: 
− obiektów i instalacji do wytwarzania, przetwarzania bądź składowania odpadów oraz 

paliw płynnych; 
− obiektów i instalacji odzysku, unieszkodliwiania bądź utylizacji odpadów; 
− składowisk odpadów; 
− obiektów oraz zakładów hodowli i uboju zwierząt; 
− obiektów, instalacji i zakładów przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego oraz 

zwierzęcego. 
4. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne oraz place parkingowe i manewrowe; 
2) infrastruktura techniczna oraz obiekty i urządzenia obsługi infrastruktury technicznej; 
3) obiekty małej architektury oraz zieleń urządzona. 

5. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) maksymalny – 1,0; 
b) minimalny – 0,1; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej  nie mniej niż 30%; 
4) maksymalna wysokość zabudowy – do 15,0 m;  

5) geometria dachów  dwu lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych  
w przedziale do 25º lub w formie dachów płaskich; zakaz stosowania połaci dachowych 
przesuniętych wzajemnie w płaszczyźnie pionowej; 

6) w granicach terenu należy przewidzieć niezbędną ilość miejsc postojowych 
w dostosowaniu do potrzeb projektowanego przeznaczenia terenu, lecz nie mniej niż 1 
miejsce na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej zabudowy oraz 1 miejsce na 4 
zatrudnionych w formie urządzenia lub obiektu; 

7) obowiązuje zakaz realizacji podpiwniczeń w granicach obszarów występowania wód 
gruntowych do 1,5 m; 

8) ogrodzenie działki w odległości od drogi nie mniejszej niż bezpośrednio przy linii 
rozgraniczającej terenu;  

9) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu. 
6. Przy realizacji zabudowy o funkcji produkcyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

mieszkaniowych, ustala się: 

 obowiązek nasadzeń zwartych szpalerów zieleni izolacyjnej w granicach własności na 
granicy terenów zabudowy mieszkaniowej; 

 obowiązek uwzględnienia w projekcie budowlanym inwestycji projektowanych nasadzeń 
zieleni izolacyjnej o szerokości pasa terenu min. 5,0 m. 

7. Obsługa komunikacyjna terenów: 
− dla terenów oznaczonych symbolami AG.1, AG.2, AG.3, AG.4, AG.5, AG.6, do czasu 

realizacji planowanej drogi ekspresowej, z drogi krajowej KDK-GP.1/KDP-G.1 poprzez 
istniejące i projektowane drogi wewnętrzne oraz projektowane drogi publiczne, za zgodą 
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i na warunkach określonych przez zarządcę drogi, bądź z drogi powiatowej nr 0469T, 
znajdującej się poza granicami planu, poprzez istniejące i projektowane drogi 
wewnętrzne oraz projektowane drogi publiczne, za zgodą i na warunkach określonych 
przez zarządcę drogi; po realizacji planowanej drogi ekspresowej obowiązuje obsługa 
komunikacyjna terenów z projektowanych dróg publicznych, bezpośrednio lub poprzez 
dodatkowe drogi wewnętrzne, bądź z dróg nr 0469T oraz KDK-GP.1/KDP-G.1, za zgodą 
i na warunkach określonych przez zarządcę drogi; 

− dla terenu AG.7 z drogi KDG-D.4; 
− dla terenu AG.8 z drogi KDP-Z.2 poprzez drogę wewnętrzną KDW.19 bądź z drogi KDK-

GP.2/KDP-G.2 za pośrednictwem istniejących zjazdów; lokalizacja nowych zjazdów 
możliwa na warunkach i w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi; 

− dla terenów AG.9, AG.10, AG.11 z drogi KDG-D.5, bezpośrednio bądź poprzez drogi 
wewnętrzne. 

8. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 31. 
 

1. Wyznacza się teren zabudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem T.1, obejmujący istniejący maszt telefonii komórkowej,  
z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia telekomunikacji. 

2. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  
2) dojścia, dojazdy, parkingi. 

3. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:  
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) maksymalny – 0,5; 
b) minimalny – 0,01;  

3) maksymalna wysokość zabudowy – 60 m;  
4) zachować minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej;  
5) w granicach terenu należy przewidzieć niezbędną ilość miejsc postojowych  

w dostosowaniu do potrzeb technologicznych, lecz nie mniej niż 1; 
4.Obsługa komunikacyjna terenu z drogi KDG-D.5 zlokalizowanej w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 32. 
 

1. Wyznacza się tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone na 
rysunkach planu symbolami E.1, E.2, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację stacji 
transformatorowych. 

2. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania terenu; 
2) dojścia i dojazdy; 
3) zieleń urządzona. 

3. Obsługa komunikacyjna: 
− dla terenu E.1 z drogi KDP-Z.1,  
− dla terenu E.2 z drogi KDK-GP.2/KDP-G.2 poprzez drogi KDW.14, KDW.16 i istniejący 

zjazd. 
4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
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§ 33. 
 

1. Wyznacza się tereny gruntów rolnych, oznaczone na rysunkach planu symbolami R.1, 
R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9, R.10, R.11, R.12, R.13, R.14, R.15, R.16, R.17, 
z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne, sadownicze, hodowlane oraz łąki i 
pastwiska. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne – lokalizacja dróg dojazdowych do pól; sieciowych, 
podziemnych i naziemnych elementów infrastruktury technicznej, związanych z obsługą 
ludności i rolnictwa; dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych, zachowując 
warunki przepisów odrębnych. 

3. Na terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz składowisk odpadów, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

4. Dla istniejącej zabudowy zagrodowej dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę 
z możliwością uzupełnienia o nowe obiekty związane z prowadzoną produkcją rolną w 
obrębie istniejących zagród na zasadach określonych w § 22. 

5. Obsługa komunikacyjna terenów z istniejących dróg gruntowych oraz dróg zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów, z uwzględnieniem ustaleń komunikacyjnych planu, 
określonych w §16 oraz ustaleń szczegółowych. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 34. 
 

1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZU.1, 
ZU.2, z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń urządzoną. 

2. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz towarzyszącej, niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania terenów dróg publicznych; 
2) elementy infrastruktury komunikacyjnej: dojścia i dojazdy, place parkingowe; 
3) zbiorniki retencjonowania wód opadowych. 

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) maksymalny – 0,3; 
b) minimalny – 0,01; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej  minimum 60%; 
4) maksymalna wysokość zabudowy – do 10,0 m; 

4. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 35. 
 

1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunkach planu symbolami ZI.1, 
ZI.2, ZI.3, ZI.4, z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną. 

2. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) dojścia i dojazdy. 

3. Na terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz tymczasowych 
obiektów budowlanych. 

4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 36. 
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1. Wyznacza się tereny zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolami ZZL.1, ZZL.2, 
obejmujące grunty rolne nieprzydatne i mało przydatne do produkcji rolnej,  
z podstawowym przeznaczeniem pod zalesienia. 

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej oraz 
ścieżek pieszych i rowerowych. 

3. Na terenie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 2, zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, 
tymczasowych obiektów budowalnych oraz składowisk odpadów. 

4. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów z uwzględnieniem ustaleń komunikacyjnych planu, określonych w §16 oraz ustaleń 
szczegółowych. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 37. 
 

1. Wyznacza się tereny lasów i zadrzewień, oznaczone na rysunkach planu symbolami ZL.1, 
ZL.2, ZL.3, ZL.4, ZL.5, ZL.6, ZL.7, ZL.8, ZL.9, ZL.10, ZL.11, ZL.12, ZL.13, ZL.14, ZL.15, 
ZL.16, ZL.17, ZL.18, ZL.19, ZL.20, ZL.21, ZL.22, ZL.23, ZL.24, ZL.25, ZL.26, obejmujące 
grunty leśne oraz zadrzewienia śródpolne, z podstawowym przeznaczeniem pod lasy. 

2. Dla terenu ustala się przeznaczenie podstawowe – prowadzenie zrównoważonej 
gospodarki leśnej, zachowującej dotychczasowe funkcje lasów: gospodarczą, ochronną, 
klimatotwórczą, turystyczno - rekreacyjną. 

3. Dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych w obrębie dróg leśnych. 
4. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się zakaz zmiany użytkowania na cele nieleśne. 
5. W granicach lasów obowiązują zasady gospodarowania, określone w ustawie z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) oraz w planach urządzenia 
lasów dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa i uproszczonych planach 
urządzenia lasów w przypadku lasów prywatnych. 

 
 

§ 38. 
 

1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunkach planu symbolami 
W.1, W.2, W.3, W.4, W.5, W.6, W.7, W.8, W.9, W.11, W.11, W.12, W.13, W.14, W.15, W.16, 
W.17, W.18, W.19, W.20, W.21, W.22, W.23,  obejmujące istniejące rowy melioracyjne oraz 
ciek wodny, z podstawowym przeznaczeniem pod wody powierzchniowe. 

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem 
urządzeń melioracji wodnych oraz budowli przeciwpowodziowych, niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowania systemu drenarskiego oraz regulacji stosunków wodnych na 
potrzeby rolnictwa. 

3. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania terenu; 
2) dojścia i dojazdy; 
3) zieleń urządzona. 

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 20%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) maksymalny – 0,3,  
b) minimalny – 0,01;  

3) maksymalna wysokość zabudowy – do 4,0 m;  
4) zachować minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej;  

5. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów, z uwzględnieniem ustaleń komunikacyjnych planu, określonych w §16 oraz 
ustaleń szczegółowych. 
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6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 39. 
 

1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 
W.24, W.25, W.26, W.27, obejmujące istniejące stawy i oczka wodne, z podstawowym 
przeznaczeniem pod zbiorniki wodne wraz z obudową biologiczną. 

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń 
wodnych oraz budowli przeciwpowodziowych, niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania terenu. 

3. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania terenu; 
2) dojścia i dojazdy; 
3) zieleń urządzona. 

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 20%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) maksymalny – 0,3,  
b) minimalny – 0,01;  

3) maksymalna wysokość zabudowy – do 4,0 m;  
4) zachować minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej;  

5. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów, z uwzględnieniem ustaleń komunikacyjnych planu, określonych w §16 oraz 
ustaleń szczegółowych. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 40. 
 

1. Wyznacza się tereny projektowanych dróg publicznych (drogi kategorii krajowej), 
oznaczone na rysunkach planu symbolami KD.p-S.1, KD.p-S.2, z podstawowym 
przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy S (ekspresowa) wraz z niezbędną dla 
prawidłowego funkcjonowania drogi infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. 

2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 90,0 m z poszerzeniami zgodnie z rysunkami 
planu. 

3. Do czasu realizacji planowanej drogi ekspresowej, utrzymuje się znajdującą się w granicach 
terenów drogę krajową, jako drogę klasy GP. 

4. Ustala się dostępność drogi na węzłach, z wyłączeniem bezpośrednich zjazdów. 
5. Obowiązuje zakaz realizacji nośników reklamowych oraz ogrodzeń trwale związanych  

z gruntem w granicach linii rozgraniczających dróg. 
6. Należy zapewnić realizację niezbędnych dróg dojazdowych (dodatkowe jezdnie) na 

potrzeby obsługi komunikacyjnej przyległych nieruchomości. 
7. Dla fragmentów istniejących dróg gminnych, znajdujących się w liniach rozgraniczających 

planowanej drogi ekspresowej KD.p.-S.1, KD.p-S.2, dopuszcza się dotychczasowe 
zagospodarowanie z możliwością prowadzenia wszelkich prac niezbędnych dla 
prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania dróg, do czasu realizacji planowanej drogi 
ekspresowej. 

8. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 41. 
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1. Wyznacza się tereny dróg publicznych (drogi kategorii krajowej klasy głównej ruchu 
przyśpieszonego, planowane po realizacji drogi ekspresowej jako drogi kategorii powiatowej 
klasy głównej), oznaczone na rysunkach planu symbolami KDK-GP.1/KDP-G.1, KDK-
GP.2/KDP-G.2, z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy GP (główna 
ruchu przyśpieszonego). 

2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 50,0 m, zgodnie z rysunkami planu. 
3. Do czasu realizacji planowanej drogi ekspresowej utrzymuje się istniejącą klasę drogi jako 

klasę GP. 
4. Obowiązuje zakaz realizacji nośników reklamowych oraz ogrodzeń trwale związanych  

z gruntem w granicach linii rozgraniczających dróg. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 42. 
 

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych (drogi kategorii powiatowej), oznaczone na 
rysunkach planu symbolami KDP-Z.1, KDP-Z.2, z podstawowym przeznaczeniem pod drogi 
publiczne klasy Z (zbiorcza). 

2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających: 
– dla znajdującego się w granicach planu fragmentu drogi KDP-Z.1 – 15,0 m, zgodnie  

z rysunkiem planu;  
− dla znajdującego się w granicach planu fragmentu drogi KDP-Z.2 – 14,0 m, zgodnie  

z rysunkiem planu. 
3. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 43. 
 

1. Wyznacza się tereny projektowanych dróg publicznych (planowane drogi kategorii 
powiatowej), oznaczone na rysunku planu symbolami KD.p-Z.1, KD.p-Z.2, KD.p-Z.3, KD.p-
Z.4, obejmujące dwa warianty przebiegu planowanego węzła drogowego „Smyków”, 
z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy Z (zbiorcza). 

2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 20,0 m z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem 
planu. 

3. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 44. 
 

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych (drogi kategorii gminnej), oznaczone na rysunkach 
planu symbolami KDG-D.1, KDG-D.2, KDG-D.3, KDG-D.4, KDG-D.5, KDG-D.6,  
z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D (dojazdowa). 

2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających: 
– dla drogi KDG-D.1 – 10,0 m, z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu; 
– dla drogi KDG-D.2 – 10,0 m, z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu; 
– dla drogi KDG-D.3 – 10,0 m, z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu; 
– dla drogi KDG-D.4 – 10,0 m, z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu; 
– dla drogi KDG-D.5 – 10,0 m, z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu; 
– dla drogi KDG-D.6 – 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 45. 
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1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunkach planu symbolami 
KDW.1, KDW.2, KDW.3, KDW.4, KDW.5, KDW.6, KDW.7, KDW.8, KDW.9, KDW.10, 
KDW.11, KDW.12, KDW.13, KDW.14, KDW.15, KDW.16, KDW.17, KDW.18, KDW.19, 
KDW.20, KDW.21, z podstawowym przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne. 

2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających: 
− dla dróg KDW.1, KDW.2, KDW.3, KDW.4 – 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;  
− dla drogi KDW.5 – 10,0, zgodnie z rysunkiem planu; 
– dla drogi KDW.6 – 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
− dla dróg KDW.7, KDW.11 – 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
− dla dróg KDW.8, KDW.9, KDW.10, KDW.12, KDW.13 – 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
− dla dróg KDW.14, KDW.15, KDW.16, KDW.17, KDW.18 – 5,0, zgodnie z rysunkiem planu; 
– dla drogi KDW.19 – 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
− dla drogi KDW.20 – 6,0 - 7,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
− dla drogi KDW.21 – 10,0 m, z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla fragmentów dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami KDW.14, KDW.18, 
znajdujących się w liniach rozgraniczających planowanej drogi ekspresowej, dopuszcza się 
dotychczasowe zagospodarowanie do czasu realizacji planowanej drogi ekspresowej. 

4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

Rozdział 4. 
Przepisy szczególne 

 
§ 46. 

 
1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, dla terenów objętych niniejszym planem ustala się jednorazową opłatę od 
wzrostu wartości nieruchomości w następujących wysokościach: 
1) 30% wzrostu wartości nieruchomości: 

a) dla terenów lokalizacji zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami U.1, U.2, U.3; 
b) dla terenów lokalizacji zabudowy aktywności gospodarczej, oznaczonych symbolami 

AG.1 – AG.11; 
c) dla terenów lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 

usługowej, oznaczonych symbolami MNU.1, MNU.2; 
2) 20% wzrostu wartości nieruchomości: 

a) dla terenów lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych 
symbolami MN.1 – MN.18; 

b) dla terenów lokalizacji zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonych symbolami RM.MN.1 − RM.MN.9; 

c) dla terenów lokalizacji zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolami RM.1 − 
RM.18; 

d) dla terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych, oznaczonych symbolami RU.1, RU.2, RU.3; 

3) 1% wzrostu wartości − dla pozostałych terenów objętych planem. 
 
 

Rozdział 5. 
Przepisy końcowe 

 
§ 47. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 
 
 

§ 48. 
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Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz 
publikacji na stronie internetowej Gminy Smyków. 
 
 

§ 49. 
 

Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr …………/18 

Rady Gminy Smyków 

z dnia ………………… 2018 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Smyków o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego 
do publicznego wglądu projektu planu 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Rada Gminy 
Smyków zarządza, co następuje: 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr …………./18 

Rady Gminy Smyków 

z dnia ……………………. 2018 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Smyków o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Rada Gminy 
Smyków zarządza, co następuje: 
 

1. Sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych Gminy, zakłada się ze środków pochodzących z: 
- budżetu Gminy, 
- Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 
- Unii Europejskiej, 
- Partnerstwa Prywatno – Publicznego, 
- Skarbu Państwa. 
 

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy 
uwzględnieniu zasady wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie niniejszego 
planu. 

 


