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U C H W A Ł A   N R  V/23/07 
RADY GMINY W BOGORII 
z dnia  30 stycznia 2007 r.  

 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bogoria – ETAP I. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z późn. zm.) Rada Gminy w Bogorii uchwala co następuje: 

 
§ 1. 

1. Stwierdza się zgodność ustaleń planu z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bogoria uchwalonego uchwałą Nr XXX/237/2002 Rady 
Gminy w Bogorii z dnia 10 października 2002 r. zmienionego 
uchwałą Nr XVIII/251/05 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 paź-
dziernika 2005 r. oraz uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Bogoria obejmujący tereny wsi: 
Bogoria, Kiełczyna, Przyborowice, Wola Kiełczyńska, Gorzków, 
Rosołówka, Zimnowoda, Kolonia Bogoria, Moszyny, Podlesie, 
Kolonia Wysoki Małe, Kolonia Pecławice, Pęcławice Górne, Ko-
lonia Pęcławska, Miłoszowice, Mała Wieś, Wagnerówka w gra-
nicach administracyjnych, zwany dalej „planem”. 

2. Integralną częścią uchwały są załączniki: 
1) Załącznik Nr 1 – rysunek planu wsi Bogoria w skali 1:2000, 
2) Załącznik Nr 2 – rysunek planu wsi Kiełczyna w skali 

1:2000, 
3) Załącznik Nr 3 – rysunek planu wsi Przyborowice w skali 

1:2000, 
4) Załącznik Nr 4 – rysunek planu wsi Wola Kiełczyńska w 

skali 1:2000, 
5) Załącznik Nr 5 – rysunek planu wsi Gorzków w skali 

1:2000, 
6) Załącznik Nr 6 – rysunek planu wsi Rosołówka w skali 

1:2000, 
7) Załącznik Nr 7 – rysunek planu wsi Zimnowoda w skali 

1:2000, 
8) Załącznik Nr 8 – rysunek planu wsi Kolonia Bogoria w skali 

1:2000, 
9) Załącznik Nr 9 – rysunek planu wsi Moszyny w skali 

1:2000, 
10) Załącznik Nr 10 – rysunek planu wsi Podlesie w skali 

1:2000, 
11) Załącznik Nr 11 – rysunek planu wsi Kolonia Wysoki Małe 

w skali 1:2000, 
12) Załącznik Nr 12 – rysunek planu wsi Kolonia Pęcławice w 

skali 1:2000, 
13) Załącznik Nr 13 – rysunek planu wsi Pęcławice Górne w 

skali 1:2000, 
14) Załącznik Nr 14 – rysunek planu wsi Kolonia Pęcławska w 

skali 1:2000, 
15) Załącznik Nr 15 – rysunek planu wsi Miłoszowice w skali 

1:2000, 
16) Załącznik Nr 16 – rysunek planu wsi Mała Wieś w skali 

1:2000, 
17) Załącznik Nr 17 – rysunek planu wsi Wagnerówka w skali 

1:2000, 
obowiązujące w zakresie: 

a) granic obszaru objętego planem, 

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu 
lub sposobie zagospodarowania i zabudowy, 

c) przeznaczenia terenu wg symboli podanych w § 38-
114, 

d) symboli identyfikujących tereny, 
e) nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy 
f) podziału działek. 

18) Załącznik Nr 18 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do planu, 

19) Załącznik Nr 19 – rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

 
§ 2. 

Ilekroć w Uchwale jest mowa o: 
1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozu-

mieć ustalony w planie sposób użytkowania terenów w 
obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, 
któremu winny być podporządkowane inne sposoby użyt-
kowania określone jako dopuszczone – uzupełniające i 
wzbogacające podstawowy sposób użytkowania, 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to ro-
zumieć granicę, poza którą zakazuje się lokalizacji zabu-
dowy kubaturowej, z wyjątkiem garaży i tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych, z możliwością wysunię-
cia poza linię zabudowy schodów, wykuszy, ganków i 
daszków, 

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozu-
mieć linię, do której nakazuje się dowiązać lokalizując 
zabudowę kubaturową, z wyjątkiem garaży i tymczaso-
wych obiektów usługowo-handlowych, z możliwością wy-
sunięcia poza linię zabudowy schodów, wykuszy, ganków 
i daszków, 

4) wysokości obiektu – należy przez to rozumieć maksy-
malny pionowy wymiar liczony od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do obiektu do kalenicy bu-
dynku, 

5) frontowej część działki – należy przez to rozumieć pas 
terenu o szerokości 15 m mierzony od nieprzekraczalnej 
linii zabudowy w głąb działki budowlanej, od strony dróg 
publicznych, 

6) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to 
rozumieć wskaźnik wyrażony wzorem I=Po/T, gdzie Po – 
oznacza sumę wszystkich powierzchni kondygnacji nad-
ziemnych liczoną po zewnętrznym obrysie muru, T – po-
wierzchnię terenu inwestycji lub działki, 

7) terenie – należy przez to rozumieć wydzielony liniami 
rozgraniczającymi na rysunkach planu obszar oznaczony 
symbolem cyfrowo-literowo-cyfrowym, o którym mowa w 
§ 3 niniejszej uchwały, 

8) usługach celu publicznego – należy przez to rozumieć 
działalność związaną z realizacją celów publicznych w 
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, 

9) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć 
usługi ogólnie dostępne, służące zaspokajaniu popytu 
ludności na różnego rodzaju towary i usługi, 

10) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć 
usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i produkcji z ogra-
niczeniem do 70m2 powierzchni użytkowej. 

11) obiekcie agroturystycznym – należy przez to rozumieć 
budynek stały usytuowany w zabudowie zagrodowej, 
przeznaczony do świadczenia usług turystycznych przez 
rolnika stosownie do przepisów o usługach turystycznych 
i o swobodzie działalności gospodarczej, 
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12) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obo-
wiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.  

 
 

DZIAŁ I  
USTALENIA OGÓLNE 

 
Rozdział 1 

Ustalenia dotyczące zasad konstrukcji planu 
 

§ 3. 
1. Ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem, 

ustalenia szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów 
oznaczonych symbolem cyfrowo-literowo-cyfrowym. 

2. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub o różnych warunkach 
zabudowy i zagospodarowania wyróżniono na rysunku planu 
oraz w tekście niniejszej uchwały symbolem cyfrowo-literowo-
cyfrowym. Pierwsza cyfra odróżnia od siebie tereny o tym sa-
mym przeznaczeniu, ale różnym sposobie zagospodarowania i 
zabudowy, następujący po niej symbol literowy oznacza pod-
stawowe przeznaczenie terenu, druga cyfra oznacza kolejny 
numer porządkowy terenu wyróżniający go spośród pozosta-
łych terenów.  

3. Dla każdego terenu o różnym przeznaczeniu lub o różnych 
warunkach zagospodarowania i zabudowy zapisano ustalenia 
szczegółowe. 

 
§ 4. 

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów, wydzielonych na 
rysunkach planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonych następu-
jącymi symbolami literowymi:  
 

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

TL - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, 

UT - tereny obsługi ruchu turystycznego, 

U - tereny zabudowy usługowej, 

Uks - tereny usług kultu religijnego, 

US - tereny usług sportu i rekreacji, 

R - tereny rolnicze, 

RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
  ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, 

RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,  
   hodowlanych i ogrodniczych, 

RMZ - tereny rolnicze, w których nie wyklucza się zabudowy, 

P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazyny, 

ZL - tereny leśne, 

ZL.ZZ - tereny leśne zagrożone powodzią, 

ZZL - tereny zalesień, 

ZP - tereny zieleni urządzonej, 

ZI - tereny zieleni izolacyjnej, 

ZC - tereny cmentarzy, 

ZR - tereny zieleni nieurządzonej, 

ZR.ZZ - tereny zieleni nieurządzonej zagrożone powodzią, 

WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 

KD - tereny dróg publicznych, 

1.KD 
2.KD 

- klasy G - głównej, 
 
 

3.KD - klasy Z - zbiorczej, 

4.KD - klasy L - lokalnej, 

5.KD - klasy D - dojazdowej 

KDW - tereny dróg wewnętrznych, 

KDX - tereny ciągów pieszo-jezdnych,  

KP - tereny obsługi komunikacji, 

W - tereny infrastruktury wodociągowej, 

K - tereny infrastruktury kanalizacyjnej, 

T - tereny infrastruktury telekomunikacyjnej, 

O - teren gospodarowania odpadami. 

 
§ 5. 

Powierzchnie terenów o różnym przeznaczeniu lub sposobie zago-
spodarowania i zabudowy podano na rysunkach planu, stanowią-
cych integralną część uchwały. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

 
§ 6. 

1. Dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów budowlanych 
usługowo – handlowych, jeśli: 
1) powierzchnia pojedynczego obiektu nie przekroczy 35,0 m2, 
2) wysokość pojedynczego obiektu nie przekroczy 4,0 m, 
3) powyższe dopuszczenie nie zostało zakazane w ustale-

niach szczegółowych. 
2. Dopuszcza się lokalizowanie garaży w linii cofniętego ogrodze-

nia działki, w sposób nieutrudniający korzystanie z drogi na wa-
runkach zarządcy drogi. Dopuszcza się realizację zabudowy w 
granicach działek. 

 
§ 7. 

1. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów, w 
których nie wyklucza się zabudowy, wyznacza się nieprzekra-
czalne linie zabudowy, oznaczone na rysunkach planu, w odle-
głości: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami li-

terowymi MN i RM w odległości 15,0 m od linii rozgranicza-
jącej drogi oznaczonej na rysunkach planu symbolami cy-
frowo-literowymi 1.KD, 

2) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami li-
terowymi U i P w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi oznaczonej na rysunkach planu symbolami cyfrowo-
literowymi 1.KD, 

3) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami li-
terowymi RMZ w odległości 30,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi oznaczonej na rysunkach planu symbolami cyfrowo-
literowymi 1.KD, 

4) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami li-
terowymi MN i RM w odległości 10,0 m od linii rozgranicza-
jącej drogi oznaczonej na rysunkach planu symbolami cy-
frowo-literowymi 2.KD, 

5) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami li-
terowymi U i P w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi oznaczonej na rysunkach planu symbolami cyfrowo-
literowymi 2.KD, 

6) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami li-
terowymi MN i RM w odległości 8,0 m od linii rozgranicza-
jącej drogi oznaczonej na rysunkach planu symbolami cy-
frowo-literowymi 3.KD, 

7) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami li-
terowymi U, P i RU w odległości 6,0 m od linii rozgranicza-
jącej drogi oznaczonej na rysunkach planu symbolami cy-
frowo-literowymi 3.KD, 

8) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami li-
terowymi RMZ w odległości 20,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi oznaczonej na rysunkach planu symbolami cyfrowo-
literowymi 3.KD, 

9) dla wszystkich terenów, na których możliwa jest realizacja 
zabudowy, za wyjątkiem terenów oznaczonych na rysun-
kach planu symbolami literowymi RMZ, w odległości 6,0 m 
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od linii rozgraniczających dróg oznaczonych na rysunkach 
planu symbolami cyfrowo-literowymi 4.KD i 5.KD, 

10) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami li-
terowymi RMZ w odległości 15,0 m od linii rozgraniczają-
cych dróg oznaczonych na rysunkach planu symbolami cy-
frowo-literowymi 4.KD i 5.KD, za wyjątkiem terenu 1.RMZ.8 
w Bogorii, dla którego ustala się maksymalną nieprzekra-
czalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od drogi 4.KD.31, 

11) dla wszystkich terenów, na których możliwa jest realizacja 
nowej zabudowy w odległości – 6,0 m od linii rozgranicza-
jących dróg oznaczonych na rysunkach planu symbolami 
cyfrowo-literowymi 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW, 
5.KDW i 1.KDX, 

12) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami 
2.MN.12, 2.MN.6, 2.U.8, 1.P.1, 4.P.1, 2.U.7, 2.MN.1, 
2.MN.2 w miejscowości Bogoria wyznacza się nieprzekra-
czalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami 
2.MN.6, 2.MN.7, 2.MN.8, 2.MN.9, 2.MN.10, 2.MN.11, 2.MN.15, 
2.MN.16, 2.MN.18, 2.MN.19, 2.MN.20, 3.MN.10 w miejscowo-
ści Bogoria wyznacza się obowiązujące linie zabudowy zgodnie 
z rysunkami planu. 

§ 8. 
1. Dopuszcza się realizację reklam w terenie zabudowy w formie: 

1) słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 3,0 m i 
średnicy nie większej niż 1,5 m, 

2) tablic, neonów, ekranów o powierzchni mierzonej w obrysie 
zewnętrznym nie większym niż 8,0 m2,  

3) tablic, neonów w powiązaniu z obiektami małej architektury. 
2. Zabrania się realizacji reklam: 

1) na terenach zieleni nieurządzonej i izolacyjnej, 
2) w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych i we-

wnętrznych. 
 

§ 9. 
1. Dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: 

1) rozbudowę, w tym nadbudowę i przebudowę zachowując 
warunki jak dla obiektów noworealizowanych określonych w 
ustaleniach szczegółowych, 

2) prowadzenie prac remontowych związanych z dostosowa-
niem istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów 
technicznych oraz wprowadzeniem urządzeń technicznych i 
infrastrukturalnych polepszających warunki użytkowania 
budynków, 

3) zmianę sposobu użytkowania zachowując warunki określo-
ne w ustaleniach szczegółowych, 

4) zmianę konstrukcji dachu zachowując warunki określone w 
ustaleniach szczegółowych. 

2. Dla istniejącej zabudowy, znajdującej się w terenach pasów 
drogowych oraz w pasie między linią rozgraniczającą drogą a 
linią zabudowy, dopuszcza się realizację czynności jak w ust. 1 
przy zachowaniu warunków technicznych budynków określo-
nych przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed drganiem 
i hałasem wywołanym ruchem kołowym oraz określonych prze-
pisami o drogach publicznych. 

 
§ 10. 

Nową zabudowę realizować w nawiązaniu do lokalnej tradycji oraz 
zharmonizować z istniejącym otoczeniem. 

§ 11. 
1. Ogrodzenia od strony dróg publicznych i wewnętrznych reali-

zować bez możliwości wykorzystania betonowych prefabryka-
tów, za wyjątkiem prefabrykowanych elementów do budowy 
słupków i podmurówek. 

2. W przypadku terenów MN, TL, US, RM, RMZ i T ogrodzenia 
realizować na przynajmniej połowie długości jako ażurowe. 
Maksymalna wysokość ogrodzeń - do 1,8 m. 

3. W przypadku terenów U, Uks, RU, P, ZC, W i K dopuszcza się 
realizację ogrodzeń pełnych. Maksymalna wysokość ogrodzeń - 
do 2,0 m. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

 
§ 12. 

Ustala się zakaz wysypywania, zakopywania, wylewania i składo-
wania wszelkich odpadów i nieczystości, z wyjątkiem terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1.O. 
 

§ 13. 
Ustala się zakaz budowania zakładów stwarzających zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystą-
pienia poważnych awarii. 
 

§ 14. 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami U, z 

wyjątkiem terenu 2.U.5 w Zimnowodzie, P i RU dopuszcza się 
lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko oraz przedsięwzięć, dla których obowiązek spo-
rządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 
wymagany, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami MN, 
RM z wyjątkiem terenów 1.RM.94, 1.RM.95, 1.RM.96, 1.RM.97, 
6.RM.1 w Zimnowodzie, dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz 
przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, pod warunkiem, że uciążliwość ta będzie za-
mykać się na terenie działki lub zespołu działek, na jakich jest 
wytwarzana. 

3. Dla pozostałych terenów ustala się zakaz lokalizowania przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz 
przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, za wyjątkiem: 
1) dróg publicznych i wewnętrznych oraz związanych z nimi 

urządzeń, 
2) infrastruktury technicznej. 

 
§ 15. 

Wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, 
wibracjami i polami elektromagnetycznymi realizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi. 
  

§ 16. 
Na podstawie przepisów odrębnych, dla potrzeb ochrony przed 
hałasem, przyjmuje się następujące zasady przyporządkowania 
terenów wyznaczonych w planie: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem 
1.U dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla te-
renów pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży, 

2) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem 
8.U wskazuje się dopuszczalny poziom hałasu w środowi-
sku jak dla terenów pod szpitale i domy opieki społecznej, 

3) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem TL 
wskazuje się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 
jak dla terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

4) dla pozostałych terenów, niewymienionych w pkt 1, 2 i 3 
wskazuje się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. BOGORIA                

 

 

 

4 

jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną z usługami rzemieślniczymi 

. 
§ 17. 

1. W przypadku terenów, na których znajduje się pomnik przyrody, 
zaznaczony na rysunkach planu, wszelkie prace prowadzić za-
chowując warunki przepisów odrębnych o ochronie przyrody. 
Obowiązuje zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 
pomnika.  
Pomniki przyrody żywej: 
• Bogoria 

- Klon pospolity Nr 529 – obiekt znajduje się przy bramie 
wejściowej na terenie kościoła, działka nr 675, 

- Lipa drobnolistna Nr 530 – obiekt znajduje się przy mu-
rze kościelnym, działka nr 675, 

- Lipa drobnolistna szt. 2 Nr 531 – obiekt znajduje się w 
poł. części terenu kościelnego, działka nr 675, 

- Lipa drobnolistna Nr 532 – obiekt znajduje się przy mu-
rze kościelnym, obok dzwonnicy, działka nr 675, 

-  Klon pospolity Nr 533 – obiekt znajduje się przy murze 
kościelnym, działka nr 675, 

- Lipa drobnolistna Nr 534 – obiekt znajduje się przy ul. 
Kościelnej, działka nr 18, 

• Gorzków  
- Jesion wyniosły Nr 535 – obiekt znajduje się w poł.-

zach. części parku podworskiego, działka nr 309, 
- Dąb szypułkowy Nr 537 – obiekt znajduje parku 

podworskim, działka nr 313, 
- Buk pospolity Nr 536 – obiekt znajduje się w parku 

podworski m, działka nr 313, 
 
2. W przypadku terenów znajdujących się w Jeleniewsko-

Staszowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, określonym 
Rozporządzeniem Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z 
dnia 14 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156, 
poz. 1950), zaznaczonych na rysunkach planu, zachować wa-
runki cytowanego rozporządzenia. 

3.  W przypadku terenów znajdujących się w obszarze Subzbior-
nika Staszów 423 zaznaczonych na rysunkach planu, zacho-
wać warunki wynikające z położenia w ww. obszarze. 

 
§ 18. 

1. Obowiązuje zakaz likwidacji śródpolnych, przydrożnych i nad-
wodnych zadrzewień, jeśli nie wynika to z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego, lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

2. Obowiązuje zakaz pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, 
w tym piasku oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt. 

3. Obowiązuje zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 
bezpieczeństwem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwisko-
wym lub budową, odbudową lub naprawą urządzeń wodnych. 

4. Dopuszcza się, na warunkach przepisów odrębnych, zmiany 
stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie 
na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną.  

5. Obowiązuje zakaz niszczenia, zasypywanie lub osuszania 
naturalnych zbiorników i cieków wodnych, dolin rzek, starorze-
czy i obszarów wodno-błotnych. 

6. Obowiązek ochrony obszarów leśnych i terenów o udokumen-
towanych walorach przyrodniczych. 

 
 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 19. 

1. W przypadku terenów, na których znajduje się obiekt ujęty w 
rejestrze lub ewidencji zabytków, zaznaczonych na rysunkach 
planu, działania dotyczące przekształceń tego obiektu lub jego 
bezpośredniego otoczenia realizować zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami o ochronie dóbr kultury. 
Obiekty wpisane do rejestru zabytków: 
• Bogoria 

- Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Trójcy: 
a) kościół, mur., 1748-1778r., restaur. 1894-1898r., 

remont. 1949-1950r., nr rej 63 z 03.11.1947  
b) dzwonnica, mur., k. XIX, nr rej 67 z 30.03.1977 
c) cmentarz przykościelny, dawny (1 poł. XVII w.)  
 nr rej 63 z 03.11.1947r, 
d) ogrodzenie z bramami, mur., k. XIX, nr rej 67 z 

30.03.1977r., 
- Część najstarsza cmentarza parafialnego, nr rej 375 z 

19.10.1989r., 
• Gorzków 

- Zespół dworski, wł. GS Bogoria: 
a) dwór, mur., 2 poł. XIX, nr rej 80 z 10.08.1982r., 
b) park krajobrazowy, XVIII, nr rej 720 z 20.12.1957r., 

• Kiełczyna 
- Część najstarsza cmentarza parafialnego, nr rej 378 z 

19.10.1989 
• Kolonia Pęcławice 

- Cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej 483 z 
01.03.1993r. 

 
Obiekty ujęte w ewidencji zabytków: 
• Bogoria 

Układ urbanistyczny pocz. XVII – 2 poł. XIX w. 
Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, obok kościoła, 
mur., koniec. XIX 
Kapliczka z krucyfiksem, mur. (kam.), XVIII/XIX 
Dom, ul. Kolejowa 1, mur., k. XIX – pocz. XX 
Dom, ul. Kolejowa 3, mur., k. XIX – pocz. XX 
Dom, ul. Rynek 1, lata 20-te XX 
Dom, ul. Rynek 2, lata 20-te XX 
Dom, ul. Rynek 3, lata 30-te XX 
Dom, ul. Rynek 5, lata 30-te XX 
Dom, ul. Rynek 6, lata 30-te XX 
Dom, ul. Rynek 7, lata 30-te XX 
Dom, ul. Rynek 9 mur., XIX /XX 
Dom, ul. Rynek 10, mur., XIX /XX 
Dom, ul. Rynek 12, mur., 1 ćw. XX 
Dom, ul. Rynek 13, mur., 1 ćw. XX 
Dom, ul. Rynek 16, k. XIX 
Dom, ul. Rynek 18, XIX/XX 
Dom, ul. Rynek 19, lata 30-te XX 
Dom, ul. Rynek 26, lata 30-te XX 
Dom, ul. Rynek 27, lata 30-te XX 
Dom, ul. Rynek 29, lata 30-te XX 
Dom, ul. Rynek 31, lata 30-te XX 
Dom, ul. Rynek 32, lata 30-te XX 
Dom, ul. Rynek 33, XIX/XX 
Dom, ul. Rynek 36/37, k. XIX 
Dom, ul. Rynek 38, 1 ćw. XX 
Dom, ul. Rynek 39, XIX/XX 
Dom, ul. Staszowska 1, mur., lata 30-te XX 
Dom, ul. Staszowska 2, mur., lata 30-te XX 
Dom, ul. Staszowska 3, mur., lata 30-te XX 
Dom, ul. Staszowska 5, mur., lata 30-te XX 
Dom, ul. Staszowska 6, mur., lata 30-te XX 

• Gorzków 
Czworak mur. 2 poł. XIX w. 
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• Kiełczyna 
Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Mikołaja Bpa: 
a) kościół mur., 1861r., 
b) dzwonnica przy kościele mur. XIX w. 
Zespół dworsko-parkowy: 
a) dwór, ob. cz. nie użytkowany, mur., ok. poł. XIX 
b) Park krajobrazowy, XIX 

2. W przypadku terenów i obiektów wykazujących cechy zabytko-
we, a nie objętych ochroną konserwatorską, podjąć działania 
inwestycyjne polegające na przywróceniu walorów kulturowych 
obiektów i obszarów, które uległy częściowej bądź znacznej 
dewastacji. 

3. Działania inwestycyjne, w tym prace ziemne, w granicach 
stanowisk archeologicznych, zaznaczonych na rysunkach pla-
nu, realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębny-
mi. 

 
Zewidencjonowane stanowiska archeologiczne: 
• Bogoria 

4 (AZP 90-69/7) – osada lub cmentarzysko z kultury prze-
worskiej z okresów wpływów rzymskich 
5 (AZP 90-69/8) – osada neolityczna, ślad osadnictwa z 
wczesnego średniowiecza 

• Kiełczyna 
1 (AZP 90-69/9) – ślad osadnictwa pradziejowy, osada 
późnośredniowieczna 
2 (AZP 90-69/10) – ślad osadnictwa z epoki kamienia, ślad 
osadnictwa z późnego średniowiecza 
3 (AZP 90-69/11) – punkt osadniczy ze średniowiecza 
7 (AZP 90-69/15) – punkt osadniczy grupy tarnobrzeskiej 
kultury łużyckiej 

• Kolonia Wysoki Małe 
1 (APZ 90-69/21) – punkt osadniczy pradziejowy 

• Mała Wieś 
3 (APZ 90-69/16) – ślad osadnictwa grupy tarnobrzeskiej 
kultury łużyckiej, osada późnośredniowieczna 
4 (APZ 90-69/17) – punkt osadniczy z późnego średniowie-
cza 
5 (APZ 90-69/18) – osada grupy tarnobrzeskiej kultury łu-
życkiej 

• Moszyny 
3 (APZ 90-69/29) – osada neolityczna 

• Podlesie 
2 (APZ 90-69/24) – osada kultury przeworskiej z okresu 
wpływów rzymskich 
4 (APZ 90-69/26) – punkt osadniczy pradziejowy 

• Wagnerówka 
1 (APZ 90-69/21) – punkt osadniczy pradziejowy 

• Wola Kiełczyńska 
3 (AZP 90-68/3) – osada pradziejowa, osada wczesnośre-
dniowieczna 

 
§ 20. 

1. Zachować dbałość o utrzymanie form regionalnych, w tym: 
charakterystycznych podziałów, proporcji, gabarytów oraz ukła-
dów kompozycyjnych poszukując dobrych wzorów w istnieją-
cych i nieistniejących obiektach ujętych w rejestrze i ewidencji 
zabytków. 

2. Zachować dbałość o utrzymanie charakterystycznego dla re-
gionu detalu architektonicznego, w tym: zwieńczenie otworów 
okiennych i drzwiowych, ozdobne wykończenia narożników itp., 
poszukując dobrych wzorów w istniejących i nieistniejących 
obiektach ujętych w rejestrze i ewidencji zabytków. 

 
§ 21. 

1. Wyznacza się następujące strefy ochrony konserwatorskiej, 
oznaczone na rysunkach planu: 

1) Strefę ochrony zabytkowego układu urbanistycznego: z 
początku XVII w. - 2 poł. XIX w., będącego centrum miej-
scowości Bogoria, stanowiącego przestrzenne założenie, 
zawierające pierzeje budynków wokół rynku i zieleń, roz-
mieszczone w układzie historycznych podziałów własno-
ściowych i funkcjonalnych, 

2) Strefy ochrony kompozycji: 
- zespołu Kościoła Parafialnego p.w. Św. Trójcy w Bogo-

rii, 
- zespołu Kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja Bpa w 

Kiełczynie,      
- zespołu dworsko-parkowego w Kiełczynie, 
- zespołu dworsko-parkowego w Gorzkowie. 

2. W strefie ochrony zabytkowego układu urbanistycznego zabra-
nia się: 
1) zmiany zabytkowego układu przestrzennego i kompozycyj-

nego, 
2) realizacji nowych dominant, subdominant i akcentów, 
3) lokalizacji słupów reklamowych o wysokości nie większej 

niż 2,5 m i średnicy nie większej niż 1,2 m, 
4) lokalizacji tablic, neonów, ekranów reklamowych o po-

wierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym nie większym 
niż 4,0 m2 

5) lokalizacji masztów flagowych o wysokości wyższej niż 3,0 
m. 

3. W strefie ochrony zabytkowego układu urbanistycznego naka-
zuje się realizację nowych obiektów kubaturowych stylizowa-
nych, na wzór domów znajdujących się w ewidencji wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, w tym: kształtu dachu i kąta na-
chylenia połaci dachowych, proporcji, kolorystyki, detalu archi-
tektonicznego. 

4. W strefach ochrony kompozycji zabrania się: 
1) realizacji nowych dominant, subdominant i akcentów, 
2) lokalizacji słupów reklamowych o wysokości nie większej 

niż 2,0 m i średnicy nie większej niż 1,0 m, 
3) lokalizacji tablic, neonów, ekranów reklamowych o po-

wierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym większym niż 
2,0 m2 

4) lokalizacji masztów flagowych o wysokości wyższej niż 3,0 
m, 

5. W strefach ochrony kompozycji nakazuje się ochronę staro-
drzewia.  

 
 

Rozdział 5 
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych 

oraz realizacji inwestycji celu publicznego 
 

§ 22. 
1. Obowiązek ochrony historycznie ukształtowanej przestrzeni 

publicznej, w tym placów i ścieżek pieszych. 
2. Kształtowanie przestrzeni publicznej razem z urządzoną ziele-

nią wysoką i niską, elementami małej architektury, miejscami 
parkingowymi. 

3. Wyznacza się obszar przestrzeni publicznej w miejscowości 
Bogoria, pokrywający się z zaznaczoną na rysunku planu strefą 
ochrony zabytkowego układu urbanistycznego z początku XVII 
w. - 2 poł. XIX w., będącego centrum miejscowości Bogoria. W 
obszarze przestrzeni publicznej wprowadza się obowiązek 
przekształcania przestrzeni publicznej w kierunku coraz wyż-
szego standardu i jakości, wprowadzania zieleni urządzonej 
wraz z elementami małej architektury. 

 
§ 23. 

Wyznacza się tereny lokalizacji inwestycji usług celu publicznego 
oznaczone na rysunkach planu symbolami 1.U, 6.U i 8.U. 
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Rozdział 6 

Ustalenia w zakresie terenów narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

 
§ 24. 

1. Obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących pogorszyć 
stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego lub mogących na-
ruszyć strukturę gruntu powodując jego osuwanie. 

2. Obowiązuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej na tere-
nach zagrożonych powodzią bądź osuwaniem się mas ziem-
nych, zaznaczonych na rysunkach planu.  

 
 

Rozdział 7 
Ustalenia dotyczące zasad kształtowania działek  

budowlanych. 
 

§ 25. 
1. Dopuszcza się podział i zmianę projektowanego podziału tere-

nu w przypadku nowych działek budowlanych pod warunkiem 
zachowania obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych, ustalonych linii zabudowy i układu komunikacyj-
nego, przy czym minimalna łączna powierzchnia działki budow-
lanej pod istniejącą lub projektowaną zabudowę, nie może być 
mniejsza niż: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach 

oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN - 800 m2 

(dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej – 600 m2), 
2) dla zabudowy zagrodowej w terenach oznaczonych na ry-

sunkach planu symbolem RM - 1200 m2, 

3) dla zabudowy rekreacji indywidualnej w terenach oznaczo-
nych na rysunkach planu symbolem TL - 600 m2, 

4) dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w terenach ozna-
czonych na rysunkach planu symbolami U i P – 1000 m2, 

5) dla pozostałych terenów nie ustala się. 
 

 
 

§ 26. 
W przypadku scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się 30° 
odchylenie od kąta prostego położenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego. 

 
§ 27. 

Przy podziale działek pod istniejącą lub projektowaną zabudowę 
zachować minimalne i maksymalne szerokości frontów działek: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN: 

min. – 12,0 m; max. – 50,0 m, (dla zabudowy bliźniaczej i sze-
regowej min. - 8,0 m; max. – 20,0 m), 

2) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM: 
min. – 16,0 m; max. - nie ustala się, 

3) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem TL: 
min. – 10,0 m; max. – nie ustala się, 

4) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U i P: 
min. – 14,0 m; max. – nie ustala się, 

5) dla pozostałych terenów nie ustala się. 
 
 

Rozdział 8 
Ustalenia dotyczące przebudowy, rozbudowy i budowy syste-

mu komunikacyjnego 
 

§ 28. 
1. Miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej proporcjonalnej  

ilości tj; 

1)  dla obiektów handlowo – usługowych prowadzących 
sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności  - 1 miejsce na 50 m2 
powierzchni użytkowej, 
2) dla biur i administracji – 1 miejsce na 20 m2 powierzchni 
użytkowej, 
3) dla gastronomii (bary, kawiarnie) – 1 miejsce na 4 miejsca 
konsumpcyjne, 
4) dla innych obiektów usługowych – 30 miejsc na 100 użyt-
kowników 
realizować w ramach działki lub zespołu działek, na których  re-
alizowana jest inwestycja. 

2. Wszystkie nowe włączenia do dróg publicznych realizować na 
warunkach właściwego zarządcy drogi. 

3. Dojazd do działek budowlanych za pośrednictwem dróg we-
wnętrznych (dojazdowych) lub bezpośrednio z drogi publicznej, 
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu użytkowania działek, 
zgodnie z przepisami odrębnymi w tym również w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. 

 
§ 29. 

1. Dopuszcza się wydzielenie innych niż na rysunku planu tere-
nów dróg wewnętrznych, sięgaczy dojazdowych i ciągów pie-
szo-jezdnych pod warunkiem, że: 
1) minimalna szerokość noworealizowanej drogi wewnętrznej 

oraz ciągu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczających 
wyniesie 6,0 m i nie przekroczy długości 100,0 m, 

2) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nowore-
alizowanych sięgaczy dojazdowych wyniesie min.:  
a) dla sięgaczy do 50,0 m szerokości - 6,0 m,  
b) dla sięgaczy od 51,0 m do 100,0 m szerokości - 8,0 m,  

3) noworealizowane sięgacze dojazdowe muszą być wyposa-
żone w plac manewrowy umożliwiający dostęp pojazdom 
ratownictwa do wszystkich obsługiwanych przez nie działek 
budowlanych. 

2. Dopuszcza się wydzielenie innych niż na rysunku planu ścieżek 
pieszych, rowerowych i dydaktycznych. 

3. Podłączenie komunikacyjne terenów przylegających do obsza-
rów 1.KD.7 w Kiełczynie i 1.KD.9 w Bogorii stanowiących ob-
wodnicę miejscowości Bogoria realizować poprzez drogi zbior-
cze. 

4. Rozwiązanie skrzyżowań dróg 1.KD.7 i 1.KD.9 z drogami 
3.KD.19, 1.KD.6, 2.KD.10, 1.KDW.22, 6.KDW.1, 4.KD.23, 
2.KD.9 realizować jako skrzyżowania skanalizowane jednopo-
ziomowe. 

5. Dopuszcza się rozwiązanie skrzyżowań dróg, wymienionych w 
ust. 4, jako skrzyżowań typu rondo. 

6. Bezpośrednie włączenie dróg 1.KDW.29 i 1.KDW.23 do drogi 
1.KD.9 w Bogorii stanowiącej fragment obwodnicy miejscowo-
ści Bogoria na warunkach zarządcy obwodnicy. 

 
 
 
 

Rozdział 9 
Ustalenia dotyczące przebudowy, rozbudowy i budowy syste-

mów infrastruktury technicznej 
 

§ 30. 
1. W obszarze objętym opracowaniem planu dopuszcza się reali-

zację oraz przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu, przy 
zachowaniu warunków przepisów odrębnych. 

2. Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń z 
nią związanych w pasie drogowym zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

 
§ 31. 
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Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie gospodarki odpa-
dami: 

1) gromadzenie i wywóz odpadów w pojemnikach szczelnych, 
opróżnianych na zasadach obowiązujących w Gminie Bo-
goria, 

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

3) dopuszcza się wyznaczenie miejsc na pojemniki do czaso-
wego gromadzenia odpadów stałych w granicach z działką 
sąsiednią lub drogą pod warunkiem, że lokalizacja ta nie 
naruszy zasad współżycia społecznego, 

4) dopuszcza się lokalizację zbiorczych pojemników umożli-
wiających selektywną zbiórkę odpadów obsługujących ze-
spół działek budowlanych. 

 
§ 32. 

Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie gospodarki ście-
kowej: 

1) odprowadzanie ścieków docelowo poprzez zbiorczy system 
kanalizacji do oczyszczalni ścieków. Do czasu realizacji 
kanalizacji dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczel-
nych zbiornikach wybieralnych, zlokalizowanych na dział-
kach, których dotyczy inwestycja, wywożonych na oczysz-
czalnię komunalną, zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
Gminie Bogoria, 

2) dopuszcza się realizację własnych przydomowych oczysz-
czalni ścieków, 

3) wody opadowe z powierzchni szczelnej terenów przemy-
słowych, składowych, baz transportowych oraz dróg ozna-
czonych na rysunkach planu symbolami 1.KD i 2.KD 
oczyszczać w ilości wymaganej na podstawie przepisów 
odrębnych, 

4) wody opadowe z powierzchni szczelnej obiektów magazy-
nowania i dystrybucji paliw oczyszczać w ilości wymaganej 
na podstawie przepisów odrębnych, 

5) dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych lub roztopo-
wych pochodzących z dachów oraz powierzchni innych niż 
powierzchnie, o których mowa w pkt. 3 i 4 do wód lub do 
ziemi bez oczyszczania,  

6) zakaz zrzutu nieczyszczonych ścieków do wód i gleby. 
 

§ 33. 
Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie zaopatrzenia w 
wodę: 

1) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej, 
2) doprowadzenie wody w obszar objęty planem z ujęcia wód 

podziemnych w Zimnowodzie poprzez sieć wodociągu gru-
powego ”Bogoria”, 

3) w przypadku realizacji zabudowy w obszarze zwodociągo-
wanym, obowiązek podłączenia jej do istniejącej sieci wo-
dociągowej, 

4) w przypadku braku możliwości zaopatrzenia w wodę z ko-
munalnej sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie 
w wodę z ujęć indywidualnych. 

 
 § 34. 

Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie zaopatrzenia w 
energię elektryczną: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elek-
troenergetycznej poprzez rozbudowę i przebudowę syste-
mu zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2) sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia re-
alizować jako napowietrzną, a w uzasadnionych wypadkach 
jako kablową, 

3) dopuszcza się realizację urządzeń produkujących energię 
odnawialną. 

§ 35. 
Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie zaopatrzenia w 
energię cieplną i gaz: 

1) zaopatrzenie w energię cieplną rozwiązać w sposób indy-
widualny przy użyciu paliw (mediów) niepowodujących 
przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń po-
wietrza, 

2) zaopatrzenie w gaz docelowo z sieci średniego i niskiego 
ciśnienia w oparciu o rozbudowę istniejącej sieci, 

3) szafki gazowe lokalizować w linii ogrodzenia lub zgodnie  z 
przepisami odrębnymi. 

 
§ 36. 

Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie telekomunikacji: 
1) zaspokajanie potrzeb w zakresie telekomunikacji poprzez 

istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną zgodnie z 
przepisami odrębnymi, 

2) ustala się zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej, z wyjątkiem terenu 1.T.1. 

 
 

Rozdział 10 
Pozostałe ustalenia ogólne 

 
§ 37. 

1. Zastosowane, na rysunku planu, liniowe oznaczenia graficzne, 
biegnące wzdłuż linii podziałów geodezyjnych, należy traktować 
jako oznaczenia biegnące po tych liniach. 

2. Na terenie objętym planem dopuszcza się prowadzenie prac 
poszukiwawczych tj. badania geofizyczne, wiercenia za ropą 
naftową i gazem,  realizację inwestycji związanych z zagospo-
darowaniem odkrytych zasobów na podstawie koncesji oraz 
zgodnie z przepisami odrębnymi.. 

3. Wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia wodne, 
urządzenia przeciwpowodziowe oraz lokalizowane w pobliżu 
rzek, cieków naturalnych realizować na warunkach ich zarządcy 
lub sprawującego prawa właścicielskie.  

4. Zakaz zabudowy kubaturowej w pasie 15,0 m (obustronnie) od 
górnej krawędzi skarpy brzegowej potoku, rzeki. 

5. W granicach pasa izolującego teren cmentarny o szerokości 
50,0 m. obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów na stały pobyt 
ludzi, zakładów żywienia zbiorowego, obiektów produkcji lub 
przechowywania artykułów żywnościowych, a w pasie między 
50,0 m a 150,0 m realizacja w/w inwestycji pod warunkiem pod-
łączenia wszystkich budynków korzystających z wody do lokal-
nej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi o 
cmentarzach. 

6. Uwzględnić warunki przepisów odrębnych dotyczących prze-
biegów istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 
oraz podziemnych sieci infrastruktury technicznej. 

7. Obowiązuje zakaz zabudowy, grodzenia i zalesiania terenów 
oznaczonych w ewidencji gruntów symbolami w (wody), wp 
(wody płynące) i dr (drogi). 

8. Obowiązuje zakaz sadzenia zieleni wysokiej w pasach tech-
nicznych linii elektroenergetycznych oznaczonych na rysunkach 
planu. 

9. Lokalizacja zabudowy w pasach technicznych linii elektroener-
getycznych i infrastruktury gazowniczej zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

10. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji kubaturowej 
przeprowadzić badania geotechniczne w zakresie nośności 
gruntu i poziomu wód gruntowych. 

11. Dopuszcza się realizację zalesień w terenach oznaczonych na 
rysunkach planu symbolami R lub ZR pod warunkiem, że zale-
sienia będą realizowane na: gruntach V lub VI klasy bonitacyj-
nej lub nieużytkach, gruntach, które uległy samozalesieniu, te-
renach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, zaznaczo-
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nych na rysunkach planu, lub gruntach o spadkach terenu po-
wyżej 15 stopni. 

12. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz realizację dróg 
pożarowych realizować zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami odrębnymi. 

13. Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie realizo-
wać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami od-
rębnymi. 

14. W przypadku realizacji obiektów socjalnych i innych, tj.: łaźnie, 
pralnie, myjnie samochodowe przewidzieć możliwość dostoso-
wania tych obiektów, zgodnie z wymaganiami w zakresie obro-
ny cywilnej ludności, do prowadzenia odkażania i dezaktywacji. 

15. Syreny sterowane: drogą radiową w miejscowości Bogoria oraz 
syreny sterowane ręczne w miejscowościach: Pęcławice Górne, 
Miłoszowie, Gorzków, Przyborowice, Wola Kiełczyńska, Zim-
nowoda połączyć z Gminnym Centrum Reagowania lub z Po-
wiatowym Stanowiskiem Kierowania PSP. Syreny sterowane 
ręcznie zmienić na sterowanie drogą radiową. 

 
 
 
 

DZIAŁ II 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 
Rozdział 1 

Tereny zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej 
 

§ 38. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone na rysunkach planu symbolem 1.MN.1; 
1.MN.2; 1.MN.3; 1.MN.4; 1.MN.5; 1.MN.6; 1.MN.7; 1.MN.8; 
1.MN.9; 1.MN.10; 1.MN.11; 1.MN.12; 1.MN.13; 1.MN.14; 
1.MN.15, 1.MN.16 i 1.MN.17 z podstawowym przeznaczeniem 
pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów usług podstawowych. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) przeznaczenie części budynków mieszkalnych lub gospo-

darczych pod usługi podstawowe, 
2) utrzymanie przeznaczenia istniejącej zabudowy, 
3) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, kapliczki itp.). 
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-

pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,5, 

2) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, wysokość obiek-
tów – do 10,5 m. Dopuszcza się odstępstwo od powyższe-
go w przypadku zmiany konstrukcji dachu do istniejących, 
obecnie wyższych obiektów.  

3) wysokość wolnostojących obiektów usług podstawowych do 
jednej kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 
8,0 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przy-
padku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy oraz w 
przypadku zmiany konstrukcji dachu istniejących, obecnie 
wyższych obiektów,  

4) wysokość budynków garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 6,0 m. 
Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku 
zmiany użytkowania istniejącej zabudowy oraz zmiany kon-
strukcji dachu istniejących, obecnie wyższych obiektów, 

5) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35°-45° dla budynków mieszkal-
nych, 15°-45° dla pozostałych obiektów, 

6) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

7) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
8) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
9) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 39. 

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunkach planu symbolem 2.MN.1; 
2.MN.2; 2.MN.3; 2.MN.4; 2.MN.5; 2.MN.6; 2.MN.7; 2.MN.8; 
2.MN.9; 2.MN.10; 2.MN.11; 2.MN.12; 2.MN.13; 2.MN.14; 
2.MN.15; 2.MN.16; 2.MN.17; 2.MN.18; 2.MN.19 i 2.MN.20 z 
podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów usług podstawowych. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w za-

budowie szeregowej lub bliźniaczej, 
2) przeznaczenie części budynków mieszkalnych lub gospo-

darczych pod usługi podstawowe, 
3) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, kapliczki itp.). 
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-

pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,5 (dla zabudowy bliźniaczej i szerego-

wej 0,8), 
2) wysokość budynków mieszkalnych wolnostojących do 

dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytko-
we, wysokość obiektów – do 10,5 m. Dopuszcza się od-
stępstwo od powyższego w przypadku zmiany konstrukcji 
dachu do istniejących, obecnie wyższych obiektów.  

3) wysokość budynków mieszkalnych w zabudowie szerego-
wej lub bliźniaczej do trzech kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze użytkowe, wysokość obiektów – do 12,0 m, 

4) wysokość wolnostojących obiektów usług podstawowych do 
jednej kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 
8,0 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przy-
padku zmiany użytkowania istniejącej zabudowy oraz 
zmiany konstrukcji dachu istniejących, obecnie wyższych 
obiektów, 

5) wysokość budynków garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 6,0 m. 
Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku 
zmiany użytkowania istniejącej zabudowy oraz zmiany kon-
strukcji dachu istniejących, obecnie wyższych obiektów, 

6) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 30° - 45° dla budynków mieszkal-
nych 15° - 45° dla pozostałych obiektów, 

7) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 
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8) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej 
dla zabudowy bliźniaczej i 20% szeregowej,  

9) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce, 

10) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

5. Podłączenie komunikacyjne terenu 2.MN.1 w Bogorii do drogi 
1.KD.9 poprzez 6.KDW.3 lub 6.KDW.2. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 40. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone na rysunkach planu symbolem 3.MN.1; 
3.MN.2; 3.MN.3; 3.MN.4; 3.MN.5; 3.MN.6; 3.MN.7; 3.MN.8; 
3.MN.9; 3.MN.10; 3.MN.11;  3.MN.12; 3.MN.13; 3.MN.14; 
3.MN.15; 3.MN.16; 3.MN.17,  3.MN.18, 3.MN.19 i 3.MN.20 z 
podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) przeznaczenie części budynków mieszkalnych lub gospo-

darczych pod usługi podstawowe, 
2) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, kapliczki itp.), 
3) lokalizację zabudowy zagrodowej. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,5, 

2) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, wysokość obiek-
tów – do 10,5 m. Dopuszcza się odstępstwo od powyższe-
go w przypadku zmiany konstrukcji dachu do istniejących, 
obecnie wyższych obiektów.  

3) wysokość budynków garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 8,0 m. 
Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku 
zmiany użytkowania istniejącej zabudowy oraz zmiany kon-
strukcji dachu istniejących, obecnie wyższych obiektów, 

4) w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej zachować za-
sady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy 
jak dla terenów 2.RM określone w § 65 niniejszej uchwały. 

5) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35°-45° dla budynków mieszkal-
nych, 15°-45° dla pozostałych obiektów, 

6) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

7) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
8) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
9) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 41. 

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunkach planu symbolem 4.MN.1 i 
4.MN.2 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów usługowych. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) przeznaczenie części budynków mieszkalnych lub gospo-

darczych pod usługi podstawowe, 
2) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, kapliczki itp.). 
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-

pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,5, 

2) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do dwóch 
kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, wy-
sokość obiektów – do 10,5 m, 

3) wysokość budynków garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 6,0 m, 

4) obowiązek stylizowania nowej zabudowy na wzór dworku w 
Kiełczynie, w tym: kształtu dachu i kąta nachylenia połaci 
dachowych, proporcji, kolorystyki, detalu architektoniczne-
go, 

5) zachować minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej, 
6) remont istniejącej zabudowy wyłącznie na warunkach wyni-

kających z przepisów odrębnych. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
 
 

§ 42. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, 

oznaczone na rysunkach planu symbolem 1.TL.1; 1.TL.2; 
1.TL.3; 1.TL.4 i 1.TL.5 z podstawowym przeznaczeniem pod 
obiekty rekreacji indywidualnej. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, kapliczki itp.), 
2) zmianę przeznaczenia istniejącej zabudowy na obiekty re-

kreacji indywidualnej, 
3) remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej 

zabudowy pod warunkiem utrzymania obowiązującego 
przeznaczenia terenu wraz z przyjętymi zasadami zago-
spodarowania terenu i kształtowania zabudowy jak dla 
obiektów noworealizowanych, 

4) realizację terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, 
5) lokalizację obiektów garażowo-gospodarczych, 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,4, 

2) wysokość budynków rekreacji indywidualnej do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, wyso-
kość obiektów – do 9,0 m, 

3) wysokość budynków garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 6,0 m,  

4) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej zachować zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy jak dla terenów 1.MN określone w 
§ 38 niniejszej uchwały. 

5) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 40°-45° dla obiektów rekreacji in-
dywidualnej, 15°-45° dla pozostałych obiektów,  

6) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
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rowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

7) zachować minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 
8) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
9) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 43. 

1. Wyznacza się tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, 
oznaczone na rysunkach planu symbolem 2.TL.1; 2.TL.2; 
2.TL.3 i 2.TL.4 z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty 
rekreacji indywidualnej. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów towarzyszących zabudowie rekreacji indywidualnej (budyn-
ki gospodarcze, itp.). 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, kapliczki itp.), 
2) lokalizację drewnianej tradycyjnej zabudowy, realizowanej 

w wyniku przeniesienia z okolic gminy, 
3) zmianę przeznaczenia istniejącej zabudowy na obiekty re-

kreacji indywidualnej, 
4) realizację terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych, 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,4, 

2) wysokość budynków rekreacji indywidualnej do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, wyso-
kość obiektów – do 9,0 m 

3) wysokość budynków garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 6,0 m,  

4) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 40°-45° dla obiektów rekreacji in-
dywidualnej, 15°–45° dla pozostałych obiektów,  

5) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

6) zachować minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej, 
7) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
8) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 44. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, 

oznaczone na rysunkach planu symbolem 3.TL.1; 3.TL.2; 
3.TL.3; 3.TL.4 i 3.TL.5 z podstawowym przeznaczeniem pod 
obiekty rekreacji indywidualnej w sąsiedztwie zbiornika małej 
retencji. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów towarzyszących zabudowie rekreacji indywidualnej (budyn-
ki gospodarcze, itp.). 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, kapliczki itp.), 

2) przeznaczenie max 50% sumy powierzchni budynków na 
jednej działce budowlanej pod usługi obsługi terenów re-
kreacyjnych w tym handlu i gastronomii, wypożyczalnie 
sprzętu sportowego, 

3) zmianę przeznaczenia istniejącej zabudowy na obiekty 
pensjonatowe oraz rekreacji indywidualnej, 

4) lokalizację obiektów rekreacji zbiorowej i pensjonatów, 
5) lokalizację pól namiotowych i miejsc biwakowych, 
6) realizację terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych, 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy - 0,4, 
2) wysokość budynków pensjonatowych oraz rekreacji indywi-

dualnej i zbiorowej do dwóch kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze użytkowe, wysokość obiektów – do 9,0 m 

3) wysokość budynków garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 6,0 m,  

4) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 30°-45° dla budynków rekreacji 
zbiorowej i indywidualnej oraz pensjonatów, 15°–45° dla 
pozostałych obiektów,  

5) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi.  

6) zachować minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 
7) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

Rozdział 2 
Tereny zabudowy usługowej 

 
§ 45. 

1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunkach planu symbolem 1.U.1; 1.U.2; 1.U.3 i 1.U.4 z pod-
stawowym przeznaczeniem pod usługi celu publicznego (bu-
dowę i utrzymanie obiektów oświaty - szkół publicznych i przed-
szkoli, obiektów opieki społecznej ) . 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację zaple-
cza usług oświaty (sale gimnastyczne, pływalnie, biblioteki i 
czytelnie, domy nauczyciela itp.). 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) wydzielenie funkcji mieszkaniowej w obiekcie usługowym, 
2) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usług oświaty 
(place zabaw, boiska itp.), 

3) realizację parkingów, 
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-

pujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,0, 

2) wysokość budynków usługowych do trzech kondygnacji 
nadziemnych, wysokość obiektów – do 18,0 m, 

3) dopuszczona funkcja mieszkaniowa nie może przekroczyć 
20% powierzchni użytkowej obiektu lub zespołu obiektów, 

4) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
5) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 35°-45°, 
6) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-

dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych przy zachowaniu połaci dachowej skiero-
wanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od po-
wyższego w przypadku braku możliwości utrzymania jedno-
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litego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu lub 
szerokość działki, 

7) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce, 

8) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

9) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych 
zgodnie z § 28 ust.1 niniejszej uchwały. 

5. Podłączenie komunikacyjne terenu 1.U.2 w Przyborowicach do 
drogi 1.KD.4 poprzez drogę 4.KD.5. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 46. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 2.U.1; 2.U.2; 2.U.3; 2.U.4; 2.U.5; 
2.U.6; 2.U.7; 2.U.8; 2.U.9 i 2.U.10 z podstawowym przezna-
czeniem pod usługi komercyjne (usługi handlu, rzemiosła, wy-
twórczości, gastronomii, warsztaty naprawcze, itp.). 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów zaplecza zabudowy usługowej (magazyny, obiekty biurowo-
administracyjne itp.). 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej realizowanej w ramach zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych osób prowadzących działalność usługową 
na działce lub zespole działek, na których prowadzona jest 
działalność, 

2) wydzielenie funkcji mieszkaniowej w obiekcie usługowym, 
3) lokalizację obiektów garażowo-gospodarczych, 
4) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 
5) realizację parkingów, 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,0, 

2) wysokość budynków usługowych do trzech kondygnacji 
nadziemnych, wysokość obiektów – do 16,0 m,  

3) wysokość budynków biurowo-administracyjnych do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, wysokość obiektów – do 12,0 m, 

4) wysokość obiektów magazynowych, warsztatów oraz obiek-
tów garażowo-gospodarczych do jednej kondygnacji nad-
ziemnej, wysokość obiektów – do 8,0 m, 

5) w przypadku realizacji wolnostojącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej zachować zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy jak dla terenów 1.MN 
określone w § 38 niniejszej uchwały, 

6) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
7) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 35°-45° dla obiektów usługowych, 
15° - 45° dla pozostałych obiektów, 

8) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

9) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w kolorystyce zbli-
żonej do kolorystyki naturalnych materiałów elewacyjnych, 

10) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

11) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych 
zgodnie z § 28 ust.1 niniejszej uchwały. 

5. Podłączenie komunikacyjne terenu 2.U.5 w Zimnowodzie do 
drogi 1.KD.1 poprzez drogę 3.KDW.1. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 47. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 3.U.1; 3.U.2; 3.U.3; 3.U.4; 3.U.5; 
3.U.6; 3.U.7; 3.U.8; 3.U.9; 3.U.10; 3.U.11 i 3.U.12 z podsta-
wowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne (usługi handlu, 
rzemiosła, wytwórczości, przetwórstwa rolno-spożywczego itp.). 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów zaplecza zabudowy usługowej (magazyny, warsztaty, hur-
townie, obiekty biurowo-administracyjne itp.), 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej realizowanej w ramach zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych osób prowadzących działalność usługową 
na działce lub zespole działek, na których prowadzona jest 
działalność, 

2) lokalizację obiektów usług związanych z handlem i obsługą 
pojazdów mechanicznych (serwis, salon lub komis samo-
chodowy itp.), 

3) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-
ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 

4) realizację parkingów, 
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-

pujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,0, 

2) wysokość budynków przeznaczenia podstawowego i biuro-
wo - administracyjnych – do 15,0 m,  

3) wysokość obiektów magazynowych, warsztatów i hurtowni 
do jednej kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 
8,0 m,  

4) w przypadku realizacji wolnostojącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej zachować zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy jak dla terenów 1.MN 
określone w § 38 niniejszej uchwały, 

5) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
6) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 35°-45°, 
7) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-

dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

8) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w kolorystyce zbli-
żonej do kolorystyki naturalnych materiałów elewacyjnych, 

9) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

10) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych 
zgodnie z § 28 ust.1 niniejszej uchwały. 

5. Podłączenie komunikacyjne terenu 3.U.6 w Kiełczynie do drogi 
1.KD.7 zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 48. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 4.U.1; 4.U.2 i 4.U.3 z podstawo-
wym przeznaczeniem pod usługi komercyjne (usługi handlu, 
rzemiosła, wytwórczości, gastronomii, hippiki, rehabilitacji itp.). 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) wydzielenie funkcji mieszkaniowej w obiekcie usługowym, 
2) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 
3) lokalizację obiektów garażowo – gospodarczych, 
4) realizację parkingów, 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,0, 

2) wysokość budynków przeznaczenia podstawowego– do 
15,0 m,  

3) wysokość obiektów garażowo – gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 7,0 m, 

4) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej zachować zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy jak dla terenów 1.MN określone w 
§ 38 niniejszej uchwały, 

5) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
6) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 35°-45° dla obiektów usługowych, 
15°-45° dla pozostałych obiektów, 

7) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

8) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w kolorystyce zbli-
żonej do kolorystyki naturalnych materiałów elewacyjnych, 

9) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

10) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych 
zgodnie z § 28 ust.1 niniejszej uchwały. 

5. Podłączenie komunikacyjne terenu 4.U.3 w Przyborowicach do 
drogi 1.KD.4 poprzez drogę 4.KD.5. 

6. Pozostałe jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 49. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 5.U.1; 5.U.2; 5.U.3 i 5.U.4 z pod-
stawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne (usługi han-
dlu, rzemiosła, gastronomii, wytwórczości, usługi hotelarskie, 
kawiarnie i bary). 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 
2) lokalizację obiektów garażowo-gospodarczych, 
3) realizację parkingów, 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,8, 

2) wysokość budynków przeznaczenia podstawowego – do 
15,0 m,  

3) wysokość obiektów garażowo – gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 7,0 m, 

4) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej zachować zasady zagospodarowania terenu i 

kształtowania zabudowy jak dla terenów 1.MN określone w 
§ 38 niniejszej uchwały, 

5) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
6) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 35°-45° dla obiektów usługowych, 
15°-45° dla pozostałych obiektów, 

7) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce, 

8) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

9) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych 
zgodnie z § 28 ust.1 niniejszej uchwały. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 50. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 6.U.1; 6.U.2; 6.U.3 i 6.U.4 z pod-
stawowym przeznaczeniem pod usługi celu publicznego (obiek-
ty zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, posterunki policji, 
obiekty ochotniczych straży pożarnych oraz obiekty kultury i 
muzealnictwa). 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów zaplecza zabudowy usługowej (obiekty garażowo – gospo-
darcze, obiekty zaplecza technicznego). 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) wydzielenie funkcji mieszkaniowej w obiekcie usługowym, 
2) lokalizację obiektów usług handlu i gastronomii, 
3) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 
4) realizację parkingów. 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,0, 

2) wysokość obiektów usługowych do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, wysokość obiektów – do 15,0 m, 

3) wysokość obiektów garażowo – gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 7,0 m, 

4) dopuszczona funkcja mieszkaniowa, o której mowa w ust. 3 
pkt 1, nie może przekroczyć 20% powierzchni użytkowej 
obiektu lub zespołu obiektów usługowych, 

5) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
6) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 30°-45° dla obiektów usługowych, 
15°-45° dla pozostałych obiektów, 

7) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

8) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce, 

9) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

10) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych 
zgodnie z § 28 ust.1 niniejszej uchwały. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 51. 
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na 

rysunkach planu symbolem 7.U.1 z podstawowym przeznacze-
niem pod usługi komercyjne (usługi handlu, rzemiosła, gastro-
nomii, kultury, muzealnictwa, usługi hotelarskie itp.). 
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2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów zaplecza zabudowy usługowej (obiekty garażowo-
gospodarcze). 

3. W granicach terenu 7.U.1 dopuszcza się: 
1) wydzielenie funkcji mieszkaniowej w obiekcie usługowym, 
2) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 
3) realizację parkingów, 

4. W granicach terenu 7.U.1 ustala się następujące warunki zago-
spodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,8, 

2) wysokość obiektów usługowych do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, wysokość obiektów – do 12,0 m,  

3) wysokość obiektów garażowo – gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 6,0 m, 

4) dopuszczona funkcja mieszkaniowa, o której mowa w ust. 3 
pkt 1, nie może przekroczyć 50% powierzchni użytkowej 
obiektu lub zespołu obiektów, 

5) zachować minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 
6) obowiązek stylizowania nowej zabudowy na wzór dworku w 

Gorzkowie, w tym: kształtu dachu i kąta nachylenia połaci 
dachowych, proporcji, kolorystyki, detalu architektoniczne-
go,  

7) remont istniejącej zabudowy wyłącznie na warunkach wyni-
kających z przepisów odrębnych. 

8) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych 
zgodnie z § 28 ust.1 niniejszej uchwały. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 52. 
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 8.U.1 z podstawowym przeznacze-
niem pod usługi celu publicznego (obiekty ochrony zdrowia, 
domy opieki społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
lecznice zwierząt itp.). 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów zaplecza zabudowy usługowej (obiekty garażowo-
gospodarcze), 

3. W granicach terenu 8.U.1 dopuszcza się: 
1) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 
2) realizację parkingów, 

4. W granicach terenu 8.U.1 ustala się następujące warunki zago-
spodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,0, 

2) wysokość budynków usługowych do trzech kondygnacji 
nadziemnych, wysokość obiektów – do 18,0 m,  

3) wysokość obiektów garażowo – gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 7,0 m, 

4) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
5) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 30°-45° dla obiektów usługowych, 
15°-45° dla pozostałych obiektów, 

6) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce, 

7) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

8) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych 
zgodnie z § 28 ust.1 niniejszej uchwały. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 53. 

1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 9.U.1 z podstawowym przeznacze-
niem pod usługi komercyjne (usługi gastronomii, handlu, hote-
larstwa, usług sportu i rekreacji, wypożyczalnie sprzętu sporto-
wego, szkoły pływania itp.). 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację pól 
namiotowych, kempingowych. 

3. W granicach terenu 9.U.1 dopuszcza się: 
1) lokalizację wolnostojących obiektów szatniowo - gospodar-

czych z ograniczeniem do 50 m2 powierzchni zabudowy, 
2) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 
3) realizację terenowych urządzeń sportowych (boisk, kortów, 

torów wyścigowych, itp.), 
4) realizację parkingów, 

4. W granicach terenu 9.U.1 ustala się następujące warunki zago-
spodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,5, 

2) wysokość budynków usługowych do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, wysokość obiektów – do 12,0 m,  

3) wysokość obiektów szatniowo - gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej – wysokość obiektów do 6,0 m, 

4) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
5) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 35°-45° dla obiektów usługowych, 
15°-45° dla pozostałych obiektów, 

6) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce, 

7) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

8) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych 
zgodnie z § 28 ust.1 niniejszej uchwały. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 54. 
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 10.U.1 z podstawowym przeznacze-
niem pod usługi komercyjne związane z obsługą pojazdów me-
chanicznych (stacja paliw płynnych, stacja paliw LPG, serwis, 
salon samochodowy, motel itp.), 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów usług handlu i gastronomii. 

3. W granicach terenu 10.U.1 dopuszcza się: 
1) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 
2) realizację parkingów. 

4. W granicach terenu 10.U.1 ustala się warunki zagospodarowa-
nia terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,0, 

2) wysokość obiektów usługowych do trzech kondygnacji nad-
ziemnych, wysokość obiektów – do 18,0 m,  

3) zachować minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej, 
4) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 35°-45° z wyjątkiem obiektów stacji 
paliw płynnych i gazowych, 

5) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce z wyjątkiem obiektów stacji paliw płynnych i 
gazowych, 

6) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego z wyjąt-
kiem obiektów stacji paliw płynnych i gazowych.  

7) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych 
zgodnie z § 28 ust.1 niniejszej uchwały. 
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5. Podłączenie komunikacyjne terenu 10.U.1 w Bogorii do drogi 
1.KD.6 lub 1.KD.9 na warunkach zarządcy tych dróg. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 55. 
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 11.U.1 i 11.U.2 z podstawowym 
przeznaczeniem pod usługi komercyjne (stacja paliw LPG, sa-
lon lub serwis samochodowy, motel, usługi handlu, rzemiosła i 
gastronomii itp.), 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. W granicach terenu wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów zaplecza techniczno-socjalnego zwią-

zanego z usługą, 
2) lokalizację obiektów garażowo-gospodarczych, 
3) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 
4) realizację parkingów, 

4. W granicach terenu wyznaczonych w ust. 1 ustala się następu-
jące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,0, 

2) wysokość obiektów usługowych do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, wysokość obiektów – do 12,0 m, 

3) wysokość obiektów garażowo – gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 7,0 m, 

4) wysokość obiektów zaplecza techniczno-socjalnego do 
dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokość obiektów – do 
10,5 m, 

5) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej zachować zasady zagospodarowania terenu i 
kształtowania zabudowy jak dla terenów 1.MN określone w 
§ 38 niniejszej uchwały, 

6) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
7) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 35°-45° z wyjątkiem obiektów stacji 
paliw LPG, 

8) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce z wyjątkiem obiektów stacji paliw LPG, 

9) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego z wyjąt-
kiem obiektów stacji paliw LPG. 

10) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych 
zgodnie z § 28 ust.1 niniejszej uchwały. 

5. Podłączenie komunikacyjne terenu 11.U.1 w Bogorii do drogi 
1.KD.6 poprzez drogę 1.KDW.32. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 56. 
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 12.U.1 z podstawowym przeznacze-
niem pod usługi celu publicznego (obiekty dla urzędów orga-
nów władzy i administracji). 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów zaplecza zabudowy usługowej (obiekty garażowo – gospo-
darcze), 

3. W granicach terenu 12.U.1 dopuszcza się: 
1) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 
2) realizację parkingów, 

4. W granicach terenu 12.U.1 ustala się następujące warunki 
zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 

b) maksymalny – 1,0, 
2) wysokość budynków usługowych do trzech kondygnacji 

nadziemnych, wysokość obiektów – do 18,0 m,  
3) wysokość obiektów garażowo – gospodarczych do jednej 

kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 7,0 m, 
4) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
5) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 30°-45° dla obiektów usługowych, 
15°-45° dla pozostałych obiektów, 

6) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce, 

7) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

8) zabezpieczenie w obrębie terenu miejsc parkingowych 
zgodnie z § 28 ust.1 niniejszej uchwały. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 57. 
1. Wyznacza się tereny usług kultu religijnego, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 1.Uks.1 i 1.Uks.2 z podstawowym 
przeznaczeniem pod obiekty kultu religijnego (kościoły, kapli-
ce). 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację zaple-
cza obiektów kultu religijnego (plebania, sale katechetyczne, 
biurowo-administracyjne itp.). 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się:  
1) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry związanych z kultem religijnym, 
2) remont istniejącej zabudowy wyłącznie na warunkach wyni-

kających z przepisów odrębnych, 
3) realizację parkingów. 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wszelkie działania inwestycyjne prowadzić zachowując wa-

runki przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody, 
zdrowia ludzi i ochrony zabytków, 

2) wysokość obiektów zaplecza kultu religijnego do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, wy-
sokość obiektów – do 12,0 m, 

3) wysokość obiektu sakralnego (kaplica, kościół) – nie ustala 
się, 

4) kąt nachylenia połaci dachowych oraz geometria dachu 
obiektu sakralnego (kaplica, kościół) – nie ustala się, dla 
pozostałych obiektów obowiązek realizacji dachów dwu lub 
wielospadowych o kącie nachylenia połaci 35°-45°, 

5) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
6) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w kolorystyce zbli-

żonej do kolorystyki naturalnych materiałów elewacyjnych, 
7) obowiązek realizacji dachów w kolorystyce zbliżonej do na-

turalnych materiałów pokrycia dachów. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.  
 

§ 58. 
1. Wyznacza się teren usług kultu religijnego, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 2.Uks.1 z podstawowym przeznacze-
niem pod lokalizację zaplecza obiektów kultu religijnego (ple-
bania, sale katechetyczne, biurowo – administracyjne itp.). 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów kultu religijnego (kaplica). 

3. W granicach terenu 2.Uks.1 dopuszcza się: 

1) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektury 
związanych z kultem religijnym, 

2) realizację obiektów garażowo-gospodarczych, 
3) realizację parkingów. 
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4. W granicach terenu 2.Uks.1 ustala się następujące warunki 
zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,5, 

2) wysokość obiektów zaplecza kultu religijnego do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, wy-
sokość obiektów – do 12,0 m, 

3) wysokość obiektu sakralnego – nie ustala się, 
4) wysokość obiektów garażowo-gospodarczych do jednej 

kondygnacji nadziemnej – wysokość do 6,0 m, 
5) kąt nachylenia połaci dachowych oraz geometria dachu 

obiektu sakralnego – nie ustala się, dla pozostałych obiek-
tów obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych 
o kącie nachylenia połaci 35°-45°, 

6) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
7) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w kolorystyce zbli-

żonej do kolorystyki naturalnych materiałów elewacyjnych, 
8) obowiązek realizacji dachów w kolorystyce zbliżonej do na-

turalnych materiałów pokrycia dachów. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.  
 

§ 59. 
1. Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 1.US.1 z podstawowym przeznacze-
niem pod lokalizację obiektów i urządzeń sportowych (boisk, 
kortów, torów wyścigowych, itp.). 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów towarzyszących usługom sportu i rekreacji, handlu, gastro-
nomii, obiekty socjalno-techniczne, szatniowo-gospodarcze 
itp.). 

3. W granicach terenu 1.US.1 dopuszcza się: 
1) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 
2) lokalizację pól namiotowych i miejsc biwakowych, 
3) realizację parkingów. 

4. W granicach terenu 1.US.1 ustala się warunki zagospodarowa-
nia terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,5, 

2) wysokość obiektów usługowych, szatniowo-gospodarczych 
oraz obiektów socjalno-technicznych do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, wysokość obiektów – do 10,0 m, 

3) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35°-45°, 

4) zachować minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 
5) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych obiektów kubatu-

rowych w jasnej, pastelowej kolorystyce, 
6) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
5. Pozostałe zasady jak ustaleniach ogólnych. 

 
§ 60. 

1. Wyznacza się tereny obsługi ruchu turystycznego oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem 1.UT.1 z podstawowym prze-
znaczeniem pod lokalizację obiektów usługowych oraz budowli 
i urządzeń służących rekreacji i wypoczynkowi w tym obiektów 
usług hotelarskich, pensjonatowych. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów towarzyszących usługom obsługi ruchu turystycznego, 
handlu, gastronomii, obiekty socjalno-techniczne, itp.. 

3. W granicach terenu 1.UT.1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów i urządzeń służących obsłudze ruchu 

turystycznego (informacja turystyczna itp.), 
2) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowym, 

3) realizację terenowych urządzeń sportowych (boisk, kortów, 
placów zabaw), 

4) realizację zieleni urządzonej – zieleńce, skwery, 
5) realizację parkingów, 
6) realizację ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych, 
7) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. W granicach terenu 1.UT.1 ustala się następujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy - 0,6, 
2) wysokość obiektów hotelowych i pensjonatów - do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, wy-
sokość obiektów – do 10 m, 

3)  wysokość budynków o których mowa w ust. 3 pkt. 1 do 
jednej kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 6 
m, 

4) zabezpieczenie w obrębie terenu parkingów i miejsc posto-
jowych w ilości dostosowanej do programu użytkowego 
usług, 

5) zachować minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej, 
6) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego, 
7) stosować materiały pochodzenia naturalnego do prac wy-

kończeniowych budynków. 
5. Pozostałe ogólne zasady jak w § 4. 

 
 

Rozdział 3 
Tereny użytkowane rolniczo 

 
§ 61. 

1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunkach planu 
symbolem 1.R.1; 1.R.2; 1.R.3; 1.R.4; 1.R.5; 1.R.6; 1.R.7; 
1.R.8; 1.R.9; 1.R.10; 1.R.11; 1.R.12; 1.R.13; 1.R.14; 1.R.15; 
1.R.16; 1.R.17; 1.R.18; 1.R.19; 1.R.20; 1.R.21; 1.R.22; 1.R.23; 
1.R.24; 1.R.25; 1.R.26; 1.R.27; 1.R.28; 1.R.29; 1.R.30; 1.R.31; 
1.R.32; 1.R.33; 1.R.34; 1.R.35; 1.R.36; 1.R.37; 1.R.38; 1.R.39; 
1.R.40; 1.R.41; 1.R.42; 1.R.43; 1.R.44; 1.R.45; 1.R.46; 1.R.47; 
1.R.48; 1.R.49; 1.R.50; 1.R.51; 1.R.52; 1.R.53; 1.R.54; 1.R.55; 
1.R.56; 1.R.57; 1.R.58; 1.R.59; 1.R.60; 1.R.61; 1.R.62; 1.R.63; 
1.R.64; 1.R.65; 1.R.66; 1.R.67; 1.R.68; 1.R.69; 1.R.70; 1.R.71; 
1.R.72; 1.R.73; 1.R.74; 1.R.75; 1.R.76; 1.R.77; 1.R.78; 1.R.79; 
1.R.80; 1.R.81; 1.R.82; 1.R.83; 1.R.84; 1.R.85; 1.R.86; 1.R.87; 
1.R.88; 1.R.89; 1.R.90; 1.R.91; 1.R.92 i  1.R.93 z podstawo-
wym przeznaczeniem pod uprawy rolne i pozostawia w dotych-
czasowym użytkowaniu. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) łąki i pastwiska, 
2) uprawy ogrodnicze, 
3) plantacje i szkółki, 
4) sady produkcyjne, 
5) wody otwarte, 
6) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne wzdłuż szlaków ko-

munikacyjnych i cieków wodnych, 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 

zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem. 
4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 62.  

1. Wyznacza się tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach 
leśnych i rybackich, oznaczone na rysunkach planu symbo-
lem 1.RU.1 i 1.RU.2 z podstawowym przeznaczeniem pod 
obiekty produkcji rolnej, hodowlanej, ogrodniczej oraz leśnej i 
rybackiej. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów zaplecza produkcji rolnej, hodowlanej i ogrodniczej (maga-
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zyny, obiekty usługowe, socjalno-biurowe oraz obiekty związa-
ne z ekspozycją i dystrybucją produktów pochodzenia rolnego). 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, itp.), 
2) realizację parkingów. 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,0, 

2) wysokość obiektów produkcji oraz obiektów zaplecza do 
dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokość obiektów – do 
14,0 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przy-
padku zmiany konstrukcji dachu istniejących obiektów do 
wysokości sąsiednich obiektów, 

3) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 20°-45°, 

4) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
5) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
6) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 63.  
1. Wyznacza się teren obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach 
leśnych i rybackich, oznaczony na rysunku planu symbolem 
2.RU.1 z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcji 
rolnej, hodowlanej, ogrodniczej oraz leśnej i rybackiej. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów zaplecza produkcji rolnej, hodowlanej i ogrodniczej (maga-
zyny, obiekty usługowe, socjalno-biurowe oraz obiekty związa-
ne z ekspozycją i dystrybucją produktów pochodzenia rolnego). 

3. W granicach terenu 2.RU.1 dopuszcza się: 
1) lokalizację wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej realizowanej w ramach zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych osób prowadzących działalność produk-
cyjną na działce lub zespole działek, na których prowadzo-
na jest działalność, 

2) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-
szenia, itp.), 

3) realizację parkingów, 
4. W granicach terenu 2.RU.1 ustala się następujące zasady 

zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,0, 

2) wysokość obiektów produkcji oraz obiektów zaplecza do 
dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokość obiektów – do 
14,0 m. Dopuszcza się odstępstwo od powyższego w przy-
padku zmiany konstrukcji dachu do istniejących, obecnie 
wyższych obiektów. 

3) w przypadku realizacji wolnostojącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej zachować zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy jak dla terenów 1.MN 
określone w § 38 niniejszej uchwały, 

4) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 20°-45°, 

5) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
6) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
7) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 64.  

1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone 
na rysunkach planu symbolem 1.RM.1; 1.RM.2; 1.RM.3; 
1.RM.4; 1.RM.5; 1.RM.6; 1.RM.7; 1.RM.8; 1.RM.9; 1.RM.10; 
1.RM.11; 1.RM.12; 1.RM.13; 1.RM.14; 1.RM.15; 1.RM.16; 
1.RM.17; 1.RM.18; 1.RM.19; 1.RM.20; 1.RM.21; 1.RM.22; 
1.RM.23; 1.RM.24; 1.RM.25; 1.RM.26; 1.RM.27; 1.RM.28; 
1.RM.29; 1.RM.30; 1.RM.31; 1.RM.32; 1.RM.33; 1.RM.34; 
1.RM.35; 1.RM.36; 1.RM.37; 1.RM.38; 1.RM.39; 1.RM.40; 
1.RM.41; 1.RM.42; 1.RM.43; 1.RM.44; 1.RM.45; 1.RM.46; 
1.RM.47; 1.RM.48; 1.RM.49; 1.RM.50; 1.RM.51; 1.RM.52; 
1.RM.53; 1.RM.54; 1.RM.55; 1.RM.56; 1.RM.57; 1.RM.58; 
1.RM.59; 1.RM.60; 1.RM.61; 1.RM.62; 1.RM.63; 1.RM.64; 
1.RM.65; 1.RM.66; 1.RM.67; 1.RM.68; 1.RM.69; 1.RM.70; 
1.RM.71; 1.RM.72; 1.RM.73; 1.RM.74; 1.RM.75; 1.RM.76; 
1.RM.77; 1.RM.78; 1.RM.79; 1.RM.80; 1.RM.81; 1.RM.82; 
1.RM.83; 1.RM.84; 1.RM.85; 1.RM.86; 1.RM.87; 1.RM.88; 
1.RM.89; 1.RM.90; 1.RM.91; 1.RM.92; 1.RM.93; 1.RM.94; 
1.RM.95; 1.RM.96; 1.RM.97; 1.RM.98; 1.RM.99; 1.RM.100; 
1.RM.101; 1.RM.102; 1.RM.103; 1.RM.104; 1.RM.105 i 
1.RM.106; z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę za-
grodową. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) przeznaczenie części budynków mieszkalnych lub gospo-

darczych pod usługi podstawowe, 
2) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, kapliczki itp.). 
4. W granicach terenów 1.RM.7 na działce 170, 1.RM.19 na 

działce 74, 1.RM.92 na działce 615/1, 1.RM.35 na działce 
398, 1.RM.100 na działce 185 i 187/1 obowiązuje przeznacze-
nie co najmniej 50 % powierzchni działki pod obiekty usługowe. 

5. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,5, 

2) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, wysokość obiek-
tów – do 10,5 m. Dopuszcza się odstępstwo od powyższe-
go w przypadku zmiany konstrukcji dachu do istniejących, 
obecnie wyższych obiektów.  

3) wysokość obiektów garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 7,0 m. 
Dopuszcza się odstępstwo od powyższego w przypadku 
zmiany konstrukcji dachu do istniejących, obecnie wyż-
szych obiektów. 

4) wysokość budynków inwentarskich – do 9 m, 
5) w przypadku realizacji wolnostojącej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej zachować zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy jak dla terenów 3.MN 
określone w § 40 niniejszej uchwały, 

6) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35°-45° dla budynków mieszkal-
nych, 15°-45° dla pozostałych obiektów, 

7) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

8) zachować minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 
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9) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce, 

10) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

6. Podłączenie komunikacyjne terenu 1.RM.5 w Rosołówce do 
drogi 1.KD.3 poprzez drogę 6.KDW.1. 

7. Podłączenie komunikacyjne terenu 1.RM.73 w Kiełczynie do 
drogi 1.KD.7 na warunkach zarządcy drogi. 

8. Podłączenie komunikacyjne terenów 1.RM.69, 1.RM.72, 
1.RM.73 w Kiełczynie do drogi 1.KD.7 na warunkach zarządcy 
drogi. 

9. Podłączenie komunikacyjne terenów 1.RM.59, 1.RM.60, 
1.RM.61, 1.RM.65, 1.RM.66 w Przyborowicach do drogi 1.KD.4 
na warunkach zarządcy drogi. 

10. Podłączenie komunikacyjne terenów 1.RM.57, 1.RM.58 w 
Gorzkowie do drogi 1.KD.8 na warunkach zarządcy drogi. 

11. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 65. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone 
na rysunkach planu symbolem 2.RM.1; 2.RM.2; 2.RM.3; 
2.RM.4; 2.RM.5; 2.RM.6; 2.RM.7; 2.RM.8; 2.RM.9; 2.RM.10; 
2.RM.11; 2.RM.12; 2.RM.13; 2.RM.14; 2.RM.15; 2.RM.16 i 
2.RM.17 z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę za-
grodową. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów rekreacji indywidualnej, 
2) przeznaczenie części budynków mieszkalnych lub gospo-

darczych pod usługi podstawowe, 
3) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, kapliczki itp.). 
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-

pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,5, 

2) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, wysokość obiek-
tów – do 10,5 m. Dopuszcza się odstępstwo od powyższe-
go w przypadku zmiany konstrukcji dachu do istniejących, 
obecnie wyższych obiektów.  

3) wysokość obiektów garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 7,0 m. 
Dopuszcza się odstępstwo od powyższego w przypadku 
zmiany konstrukcji dachu do istniejących, obecnie wyż-
szych obiektów.  

4) wysokość budynków inwentarskich – do 9 m.  
5) w przypadku realizacji wolnostojącej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej zachować zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy jak dla terenów 3.MN 
określone w § 40 niniejszej uchwały, 

6) w przypadku realizacji obiektów rekreacji indywidualnej za-
chować zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy jak dla terenów 2.TL określone w § 43 niniejszej 
uchwały, 

7) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35° - 45° dla budynków mieszkal-
nych, 15° - 45° dla pozostałych obiektów, 

8) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 

jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

9) zachować minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 
10) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
11) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
5. Podłączenie komunikacyjne terenu 2.RM.17 w Kiełczynie do 

drogi 1.KD.7 na warunkach zarządcy drogi. 
6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 66. 

1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone 
na rysunkach planu symbolem 3.RM.1; 3.RM.2; 3.RM.3; 
3.RM.4; 3.RM.5 i 3.RM.6 z podstawowym przeznaczeniem pod 
zabudowę zagrodową. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację wolnostojących obiektów usług podstawowych,  
2) lokalizację obiektów związanych z agroturystyką, 
3) przeznaczenie części budynków mieszkalnych lub gospo-

darczych pod usługi podstawowe, 
4) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, kapliczki itp.). 
4. W granicach terenów 3.RM.3 na działce 24/1 i 25/2 obowiązuje 

przeznaczenie co najmniej 50 % powierzchni działki pod obiek-
ty usługowe. 

5. W granicach terenu wyznaczonych w ust. 1 ustala się następu-
jące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudo-
wy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,5, 

2) wysokość budynków mieszkalnych i obiektów agrotury-
stycznych do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym pod-
dasze użytkowe, wysokość obiektów – do 10,5 m. Dopusz-
cza się odstępstwo od powyższego w przypadku zmiany 
konstrukcji dachu do istniejących, obecnie wyższych obiek-
tów.  

3) wysokość obiektów garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 7,0 m. 
Dopuszcza się odstępstwo od powyższego w przypadku 
zmiany konstrukcji dachu do istniejących, obecnie wyż-
szych obiektów.  

4) wysokość budynków inwentarskich – do 9 m, 
5) w przypadku realizacji wolnostojącej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej zachować zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy jak dla terenów 3.MN 
określone w § 40 niniejszej uchwały,  

6) wysokość wolnostojących obiektów usługowych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 7,0 m. 
Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku 
zmiany użytkowania istniejącej zabudowy, 

7) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35°-45° dla budynków mieszkal-
nych i agroturystycznych 15°- 45° dla pozostałych obiektów, 

8) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

9) zachować minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 
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10) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce, 

11) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 67. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone 
na rysunkach planu symbolem 4.RM.1; 4.RM.2 i 4.RM.3 z pod-
stawowym przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) przeznaczenie części budynku mieszkalnego pod agrotury-

stykę, 
2) lokalizację obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń 

służących obsłudze ruchu agroturystycznego. 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-

pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,4, 

2) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, wysokość obiek-
tów – do 10,5 m. Dopuszcza się odstępstwo od powyższe-
go w przypadku zmiany konstrukcji dachu do istniejących, 
obecnie wyższych obiektów.  

3) wysokość obiektów garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 6,0 m. 
Dopuszcza się odstępstwo od powyższego w przypadku 
zmiany konstrukcji dachu do istniejących, obecnie wyż-
szych obiektów. 

4) wysokość budynków inwentarskich – do 9 m, 
5) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 35° - 45° dla budynków mieszkal-
nych, 15° - 45° dla pozostałych obiektów, 

6) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

7) zachować minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej, 
8) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
9) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 68. 

1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone 
na rysunkach planu symbolem 5.RM.1; 5.RM.2; 5.RM.3; 
5.RM.4; 5.RM.5; 5.RM.6; 5.RM.7; 5.RM.8; 5.RM.9; 5.RM.10; 
5.RM.11; 5.RM.12; 5.RM.13; 5.RM.14; 5.RM.15; 5.RM.16; 
5.RM.17; 5.RM.18; 5.RM.19; 5.RM.20; 5.RM.21; 5.RM.22 i 
5.RM.23; z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę za-
grodową. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) przeznaczenie części budynku mieszkalnego pod agrotury-

stykę, 
2) lokalizację obiektów agroturystycznych, 
3) przeznaczenie części budynków mieszkalnych lub gospo-

darczych pod usługi podstawowe, 
4) lokalizację obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń 

służących obsłudze ruchu agroturystycznego. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,5, 

2) wysokość budynków mieszkalnych i obiektów agrotury-
stycznych do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze użytkowe, wysokość obiektów – do 10,5 m. Dopusz-
cza się odstępstwo od powyższego w przypadku zmiany 
konstrukcji dachu do istniejących, obecnie wyższych obiek-
tów.  

3) wysokość obiektów garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 6,0 m. 
Dopuszcza się odstępstwo od powyższego w przypadku 
zmiany konstrukcji dachu do istniejących, obecnie wyż-
szych obiektów. 

4) wysokość budynków inwentarskich – do 9 m, 
5) dopuszczona funkcja usługowa, o której mowa w ust. 2 pkt 

3, nie może przekroczyć 20% powierzchni użytkowej bu-
dynku lub zespołu budynków, 

6) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35° - 45° dla budynków mieszkal-
nych i agroturystycznych, 15° - 45° dla pozostałych obiek-
tów, 

7) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla bu-
dynków usytuowanych we frontowej części działki przy dro-
gach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skie-
rowanej do kierunku drogi Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego w przypadku braku możliwości utrzymania 
jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie terenu 
lub szerokość działki, 

8) zachować minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 
9) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
10) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
4. Podłączenie komunikacyjne terenu 5.RM.20 w Rosołówce do 

drogi 1.KD.3 na warunkach zarządcy drogi. 
5. Podłączenie komunikacyjne terenów 5.RM.17 i 5.RM.18 w 

Kiełczynie do drogi 1.KD.7 na warunkach zarządcy drogi. 
6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 69. 

1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone 
na rysunkach planu symbolem 6.RM.1 z podstawowym prze-
znaczeniem pod zabudowę zagrodową. 

2. W granicach terenów 6.RM.1 dopuszcza się: 
1) lokalizację wolnostojących obiektów usług handlu, hurtowni, 

gastronomii, rzemiosła, usług związanych z hotelarstwem i 
agroturystyką,  

2) lokalizację obiektów produkcyjnych, 
3) przeznaczenie części budynków mieszkalnych lub gospo-

darczych pod usługi, o których mowa w pkt. 1, 
4) lokalizację obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń 

służących obsłudze ruchu agroturystycznego. 
3. W granicach terenów 6.RM.1 ustala się następujące zasady 

zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,5, 

2) wysokość budynków mieszkalnych, obiektów agrotury-
stycznych i usługowych do dwóch kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze użytkowe, wysokość obiektów – do 
12,0 m. Dopuszcza się odstępstwo od powyższego w przy-
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padku zmiany konstrukcji dachu do istniejących, obecnie 
wyższych obiektów, 

3) wysokość obiektów garażowo-gospodarczych do jednej 
kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 6,0 m. 
Dopuszcza się odstępstwo od powyższego w przypadku 
zmiany konstrukcji dachu do istniejących, obecnie wyż-
szych obiektów, 

4) wysokość budynków inwentarskich i obiektów produkcyj-
nych – do 9 m, Dopuszcza się odstępstwo od powyższego 
w przypadku zmiany konstrukcji dachu do istniejących, 
obecnie wyższych obiektów, 

5) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35° - 45° dla budynków mieszkal-
nych, usługowych, 15° - 45° dla pozostałych obiektów, 

6) obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic kalenic 
dla budynków usytuowanych we frontowej części działki 
przy drogach publicznych, przy zachowaniu połaci dacho-
wej skierowanej do kierunku drogi. Dopuszcza się odstęp-
stwa od powyższego w przypadku braku możliwości utrzy-
mania jednolitego układu kalenic z uwagi na ukształtowanie 
terenu lub szerokość działki, 

7) zachować minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej, 
8) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
9) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
4. Dla terenu 6.RM.1 ustala się zasadę realizacji jednej zabudowy 

zagrodowej w tym agroturystycznej i usługowej, na działce lub 
zespole działek o areale nie mniejszym niż 0,25 ha. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 70.  
1. Wyznacza się tereny rolnicze, w których nie wyklucza się 

zabudowy, oznaczone na rysunkach planu symbolem 
1.RMZ.1; 1.RMZ.2; 1.RMZ.3; 1.RMZ.4; 1.RMZ.5; 1.RMZ.6; 
1.RMZ.7; 1.RMZ.8; 1.RMZ.9; 1.RMZ.10; 1.RMZ.11; 1.RMZ.12; 
1.RMZ.13; 1.RMZ.14; 1.RMZ.15; 1.RMZ.16; 1.RMZ.17; 
1.RMZ.18; 1.RMZ.19; 1.RMZ.20; 1.RMZ.21; 1.RMZ.22, 
1.RMZ.23; 1.RMZ.24 i 1.RMZ.25 z podstawowym przeznacze-
niem pod uprawy rolne. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) łąki i pastwiska, 
2) uprawy ogrodnicze, 
3) plantacje i szkółki, 
4) sady produkcyjne, 
5) wody otwarte, 
6) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych i cieków wodnych, 
7) lokalizację nowych budynków gospodarczych związanych z 

prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub pszczelarstwa, 
8) realizację nowych obiektów i urządzeń służących obsłudze 

specjalistycznych gospodarstw produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej w ramach doinwestowania istniejącej zagrody, 

9) lokalizację obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń 
służących obsłudze ruchu agroturystycznego, 

10) remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej 
zabudowy z możliwością powiększenia kubatury obiektu o 
20%, bez możliwości zakładania nowych zagród. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wysokość nowych budynków gospodarczych, o których 

mowa w ust. 2 pkt. 7 i 8, do jednej kondygnacji nadziemnej, 
wysokość obiektów – do 7,0 m. Dopuszcza się odstępstwa 
od powyższego ze względu na wymagania wynikające ze 
szczegółowych rozwiązań technologicznych,  

2) wysokość remontowanych budynków mieszkalnych do 
dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytko-
we, wysokość obiektów – do 10,5 m. Dopuszcza się od-
stępstwo od powyższego w przypadku zmiany konstrukcji 
dachu do istniejących, obecnie wyższych obiektów, 

3) wysokość remontowanych budynków inwentarskich – do 
9,0 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przy-
padku zmiany konstrukcji dachu istniejących, obecnie wyż-
szych obiektów,  

4) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35°-45° dla budynków mieszkal-
nych, 15°-45° dla pozostałych obiektów, 

5) zachować minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej,  
6) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
7) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
4. Podłączenie komunikacyjne terenu 1.RMZ.25 w Bogorii do 

drogi 4.KD.31. 
5. Podłączenie komunikacyjne terenów 1.RMZ.13, 1.RMZ.14 w 

Gorzkowie do drogi 1.KD.8 na warunkach zarządcy drogi. 
6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 71.  

1. Wyznacza się tereny rolnicze, w których nie wyklucza się 
zabudowy, oznaczone na rysunkach planu symbolem 
2.RMZ.1; 2.RMZ.2; 2.RMZ.3; 2.RMZ.4; 2.RMZ.5; 2.RMZ.6; 
2.RMZ.7; 2.RMZ.8; 2.RMZ.9; 2.RMZ.10; 2.RMZ.11; 2.RMZ.12; 
2.RMZ.13; 2.RMZ.14; 2.RMZ.15; 2.RMZ.16; 2.RMZ.17; 
2.RMZ.18; 2.RMZ.19; 2.RMZ.20; 2.RMZ.21 i 2.RMZ.22 z pod-
stawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne z możliwością 
realizacji zabudowy zagrodowej. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) łąki i pastwiska, 
2) uprawy ogrodnicze, 
3) plantacje i szkółki, 
4) sady produkcyjne, 
5) wody otwarte, 
6) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych i cieków wodnych, 
7) lokalizację nowych budynków gospodarczych związanych z 

prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub pszczelarstwa, 
8) realizację obiektów i urządzeń służących obsłudze specjali-

stycznych gospodarstw produkcji roślinnej i zwierzęcej w 
ramach doinwestowania istniejącej zagrody, 

9) lokalizację nowej zabudowy zagrodowej, wyłącznie o spe-
cjalistycznym charakterze produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
lub realizowaną dla potrzeb prowadzenia gospodarstwa 
agroturystycznego na działce lub zespole działek o areale 
nie mniejszym niż 1,0 ha, 

10) lokalizację obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń 
służących obsłudze ruchu agroturystycznego, 

11) przeznaczenie części budynków mieszkalnych lub gospo-
darczych pod usługi podstawowe. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,2, 

2) wysokość budynków gospodarczych, o których mowa w 
ust. 2 pkt. 7 i 8, do jednej kondygnacji nadziemnej, wyso-
kość obiektów – do 7,0 m. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego ze względu na wymagania wynikające ze 
szczegółowych rozwiązań technologicznych,  

3) wysokość budynków mieszkalnych oraz obiektów agrotury-
stycznych do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
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dasze użytkowe, wysokość obiektów – do 10,5 m. Dopusz-
cza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany 
konstrukcji dachu istniejących, obecnie wyższych obiektów,  

4) wysokość budynków inwentarskich – do 9,0 m. Dopuszcza 
się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany kon-
strukcji dachu istniejących, obecnie wyższych obiektów,  

5) dopuszczona funkcja usługowa, o której mowa w ust. 2 pkt 
11, nie może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku lub zespołu budynków, 

6) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35°-45° dla budynków mieszkal-
nych i agroturystycznych, 15°-45° dla pozostałych obiektów, 

7) zachować minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej,  
8) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
9) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
4. Podłączenie komunikacyjne terenu 2.RMZ.17 w Bogorii do 

drogi 1.KD.6 lub 1.KD.9 poprzez drogi zbiorcze lub w oparciu o 
drogę 1.KDW.22. 

5. Podłączenie komunikacyjne terenu 2.RMZ.21 w Zimnowodzie 
do drogi 1.KD.1 na warunkach zarządcy drogi. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 72. 
1. Wyznacza się tereny rolnicze, w których nie wyklucza się 

zabudowy, oznaczone na rysunkach planu symbolem 
3.RMZ.1; 3.RMZ.2; 3.RMZ.3; 3.RMZ.4; 3.RMZ.5; 3.RMZ.6; 
3.RMZ.7 i 3.RMZ.8  z podstawowym przeznaczeniem pod 
uprawy rolne i zabudowę zagrodową. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) łąki i pastwiska, 
2) uprawy ogrodnicze, 
3) plantacje i szkółki, 
4) sady produkcyjne, 
5) wody otwarte, 
6) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych i cieków wodnych, 
7) lokalizację budynków gospodarczych związanych z prowa-

dzeniem gospodarstwa rolnego lub pszczelarstwa, 
8) realizację obiektów i urządzeń służących obsłudze specjali-

stycznych gospodarstw produkcji roślinnej i zwierzęcej w 
ramach doinwestowania istniejącej zagrody, 

9) lokalizację nowej zabudowy zagrodowej lub agroturystycz-
nej na działce lub zespole działek o areale nie mniejszym 
niż 0,5 ha, 

10) lokalizację obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń 
służących obsłudze ruchu agroturystycznego, 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania za-
budowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny– nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,3, 

2) wysokość budynków gospodarczych, o których mowa w 
ust. 2 pkt. 7 i 8, do jednej kondygnacji nadziemnej, wyso-
kość obiektów – do 7,0 m. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego ze względu na wymagania wynikające ze 
szczegółowych rozwiązań technologicznych,  

3) wysokość budynków mieszkalnych oraz obiektów agrotury-
stycznych do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze użytkowe, wysokość obiektów – do 10,5 m. Dopusz-
cza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany 
konstrukcji dachu istniejących, obecnie wyższych obiektów,  

4) wysokość budynków inwentarskich – do 9,0 m. Dopuszcza 
się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany kon-
strukcji dachu istniejących, obecnie wyższych obiektów,  

5) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35°- 45° dla budynków mieszkal-
nych i agroturystycznych, 15° - 45° dla pozostałych obiek-
tów, 

6) zachować minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej,  
7) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
8) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
4. Podłączenie komunikacyjne terenu 3.RMZ.7 w Bogorii do 

drogi 1.KD.9 poprzez drogi 1.KDW.23 lub 1.KDW.22. 
5. Podłączenie komunikacyjne terenu 3.RMZ.5 w Kiełczynie do 

drogi 1.KD.7 na warunkach zarządcy drogi. 
6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 73. 

1. Wyznacza się tereny rolnicze, w których nie wyklucza się 
zabudowy, oznaczone na rysunkach planu symbolem 4.RMZ.1 
i 4.RMZ.2 z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne i 
zabudowę zagrodową. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) łąki i pastwiska, 
2) uprawy ogrodnicze, 
3) plantacje i szkółki, 
4) sady produkcyjne, 
5) wody otwarte, 
6) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych i cieków wodnych, 
7) lokalizację budynków gospodarczych związanych z prowa-

dzeniem gospodarstwa rolnego lub pszczelarstwa, 
8) realizację obiektów i urządzeń służących obsłudze specjali-

stycznych gospodarstw produkcji roślinnej i zwierzęcej w 
ramach doinwestowania istniejącej zagrody, 

9) lokalizację nowej zabudowy zagrodowej lub agroturystycz-
nej na działce lub zespole działek o areale nie mniejszym 
niż 0,3 ha, 

10) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ilości 
nie większej niż dwa domy w obrębie całego terenu wyzna-
czonego w ust. 1 

11) lokalizację obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń 
służących obsłudze ruchu agroturystycznego. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 0,4, 

2) wysokość budynków gospodarczych, o których mowa w 
ust. 2 pkt. 7 i 8, do jednej kondygnacji nadziemnej, wyso-
kość obiektów – do 7,0 m. Dopuszcza się odstępstwa od 
powyższego ze względu na wymagania wynikające ze 
szczegółowych rozwiązań technologicznych,  

3) wysokość budynków mieszkalnych oraz obiektów agrotury-
stycznych do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze użytkowe, wysokość obiektów – do 10,5 m. Dopusz-
cza się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany 
konstrukcji dachu istniejących, obecnie wyższych obiektów,  

4) wysokość budynków inwentarskich – do 9,0 m. Dopuszcza 
się odstępstwa od powyższego w przypadku zmiany kon-
strukcji dachu istniejących, obecnie wyższych obiektów, 

5)  w przypadku realizacji wolnostojącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej zachować zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy jak dla terenów 3.MN 
określone w § 40 niniejszej uchwały, 

6) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35°-45° dla budynków mieszkal-
nych i agroturystycznych, 15°-45° dla pozostałych obiektów, 
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7) zachować minimum 60% powierzchni biologicznie czynnej,  
8) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-

wej kolorystyce, 
9) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 
4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
 

Rozdział 4 
Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 

 
§ 74. 

1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów, oznaczone na rysunkach planu symbolem 1.P.1 i 
1.P.2 z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcyj-
no-usługowe, hurtownie, składy i magazyny. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów zaplecza technicznego, magazynowego i usługowego 
(obiekty socjalne, administracyjno – biurowe, obiekty związane 
z ekspozycją i dystrybucją wyrobów produkcji itp.). 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów usługowych obsługi komunikacji (ser-

wis, salon samochodowy), 
2) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, itp.), 
3) realizację parkingów. 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,0, 

2) wysokość obiektów produkcyjno - usługowych, administra-
cyjno – biurowych, socjalnych, obiektów związanych z eks-
pozycją i dystrybucją wyrobów produkcji do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, wysokość obiektów – do 14,0 m, 

3) wysokość obiektów magazynowych do jednej kondygnacji 
nadziemnej, wysokość obiektów – do 10,0 m, 

4) komunikację wewnętrzną oraz parkingi na terenie wyzna-
czonych w ust. 1 realizować jako utwardzone, 

5) zachować minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej, 
6) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w kolorystyce zbli-

żonej do kolorystyki naturalnych materiałów elewacyjnych, 
7) obowiązek realizacji dachów w kolorystyce zbliżonej do na-

turalnych materiałów pokrycia dachów. 
8) zabezpieczenie w obrębie terenów miejsc parkingowych i 

postojowych w ilości dostosowanej do programu produkcji i 
usług z tym, że dla obiektów usługowych należy zachować 
wskaźniki zawarte w  § 28 ust. 1 niniejszej uchwały. 

5. Podłączenie komunikacyjne terenu 1.P.1 w Bogorii do drogi 
1.KD.9 poprzez drogę 6.KDW.3. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 75. 
1. Wyznacza się teren obiektów technicznych, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 2.P.1 z podstawowym przeznacze-
niem pod budowę stacji 110/15 kV (GPZ Bogoria). 

2. W granicach terenu 2.P.1 dopuszcza się: 
1) Lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, za-

daszenia, itp.), 
2) Realizację parkingów. 

3. W granicach terenu 2.P.1 zachować minimum 20% powierzchni 
biologicznie czynnej. 

4. Podłączenie komunikacyjne terenu 2.P.1 w Bogorii do drogi 
1.KD.9 poprzez drogę 6.KDW.3. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 76. 
1. Wyznacza się teren obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem 3.P.1 z 
podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcyjno – 
usługowe.  

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów zaplecza zabudowy produkcyjno – usługowej (hurtownie, 
magazyny, obiekty socjalne, administracyjno – biurowe, obiekty 
związane z ekspozycją i dystrybucją wyrobów produkcji, itp.). 

3. W granicach terenu 3.P.1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów usługowych obsługi komunikacyjnej 

(serwis, salon samochodowy), 
2) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, itp.), 
3) realizację parkingów. 

4. W granicach terenu 3.P.1 ustala się następujące zasady zago-
spodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,2, 

2) wysokość obiektów do trzech kondygnacji nadziemnych, 
wysokość obiektów – do 18,0 m. Dopuszcza się odstęp-
stwa od powyższego w przypadku zmiany konstrukcji da-
chu istniejących, obecnie wyższych obiektów.  

3) komunikację wewnętrzną oraz parkingi na terenie 3.P.1 re-
alizować jako utwardzone, 

4) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 20° - 45°, 

5) zachować minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej, 
6) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w kolorystyce zbli-

żonej do kolorystyki naturalnych materiałów elewacyjnych, 
7) obowiązek realizacji dachów w kolorystyce zbliżonej do na-

turalnych materiałów pokrycia dachowego. 
8) zabezpieczenie w obrębie terenów miejsc parkingowych i 

postojowych w ilości dostosowanej do programu produkcji i 
usług z tym, że dla obiektów usługowych należy zachować 
wskaźniki zawarte w  § 28 ust. 1 niniejszej uchwały. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 77. 
1. Wyznacza się teren obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem 4.P.1 z 
podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcyjno – 
usługowe (usługi handlu, produkcji i przetwórstwa rolno-
spożywczego itp.).,  

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod lokalizację obiek-
tów zaplecza technicznego (magazyny, obiekty socjalne, admi-
nistracyjno-biurowe, obiekty związanych z ekspozycją i dystry-
bucją wyrobów produkcji, rzemiosła, wytwórczości, itp.). 

3. W granicach terenu 4.P.1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zada-

szenia, itp.), 
2) realizację parkingów. 

4. W granicach terenu 4.P.1 ustala się następujące zasady zago-
spodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny – nie ustala się, 
b) maksymalny – 1,0, 

2) wysokość obiektów do dwóch kondygnacji nadziemnych, 
wysokość obiektów – do 14,0 m. Dopuszcza się odstęp-
stwa od powyższego w przypadku zmiany konstrukcji da-
chu istniejących, obecnie wyższych obiektów,  

3) komunikację wewnętrzną oraz parkingi na terenie 4.P.1 re-
alizować jako utwardzone, 

4) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 20°-45°, 

5) zachować minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej, 
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6) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w kolorystyce zbli-
żonej do kolorystyki naturalnych materiałów elewacyjnych, 

7) obowiązek realizacji dachów w kolorystyce zbliżonej do na-
turalnych materiałów pokrycia dachowego. 

8) zabezpieczenie w obrębie terenów miejsc parkingowych i 
postojowych w ilości dostosowanej do programu produkcji i 
usług z tym, że dla obiektów usługowych należy zachować 
wskaźniki zawarte w  § 28 ust. 1 niniejszej uchwały. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

Rozdział 5 
Tereny zieleni i wód 

 
§ 78. 

1. Wyznacza się tereny leśne, oznaczone na rysunkach planu 
symbolem 1.ZL.1; 1.ZL.2; 1.ZL.3; 1.ZL.4; 1.ZL.5; 1.ZL.6; 
1.ZL.7; 1.ZL.8; 1.ZL.9; 1.ZL.10; 1.ZL.11; 1.ZL.12; 1.ZL.13; 
1.ZL.14; 1.ZL.15; 1.ZL.16; 1.ZL.17; 1.ZL.18; 1.ZL.19; 1.ZL.20; 
1.ZL.21; 1.ZL.22; 1.ZL.23; 1.ZL.24; 1.ZL.25; 1.ZL.26; 1.ZL.27; 
1.ZL.28; 1.ZL.29; 1.ZL.30; 1.ZL.31; 1.ZL.32; 1.ZL.33; 1.ZL.34; 
1.ZL.35; 1.ZL.36; 1.ZL.37; 1.ZL.38; 1.ZL.39; 1.ZL.40; 1.ZL.41; 
1.ZL.42; 1.ZL.43; 1.ZL.44; 1.ZL.45; 1.ZL.46; 1.ZL.47; 1.ZL.48; 
1.ZL.49; 1.ZL.50; 1.ZL.51; 1.ZL.52; 1.ZL.53; 1.ZL.54; 1.ZL.55; 
1.ZL.56; 1.ZL.57; 1.ZL.58; 1.ZL.59; 1.ZL.60; 1.ZL.61; 1.ZL.62; 
1.ZL.63; 1.ZL.64; 1.ZL.65; 1.ZL.66; 1.ZL.67; 1.ZL.68; 1.ZL.69; 
1.ZL.70; 1.ZL.71; 1.ZL.72; 1.ZL.73; 1.ZL.74; 1.ZL.75; 1.ZL.76; 
1.ZL.77; 1.ZL.78; 1.ZL.79; 1.ZL.80; 1.ZL.81; 1.ZL.82; 1.ZL.83; 
1.ZL.84; 1.ZL.85; 1.ZL.86; 1.ZL.87; 1.ZL.88; 1.ZL.89; 1.ZL.90; 
1.ZL.91; 1.ZL.92; 1.ZL.93; 1.ZL.94; 1.ZL.95; 1.ZL.96; 1.ZL.97; 
1.ZL.98; 1.ZL.99; 1.ZL.100; 1.ZL.101; 1.ZL.102; 1.ZL.103; 
1.ZL.104; 1.ZL.105; 1.ZL.106; 1.ZL.107; 1.ZL.108; 1.ZL.109; 
1.ZL.110; 1.ZL.111; 1.ZL.112; 1.ZL.113; 1.ZL.114; 1.ZL.115; 
1.ZL.116; 1.ZL.117; 1.ZL.118; 1.ZL.119; 1.ZL.120; 1.ZL.121; 
1.ZL.122; 1.ZL.123; 1.ZL.124; 1.ZL.125; 1.ZL.126; 1.ZL.127; 
1.ZL.128; 1.ZL.129; 1.ZL.130; 1.ZL.131; 1.ZL.132; 1.ZL.133; 
1.ZL.134; 1.ZL.135; 1.ZL.136; 1.ZL.137; 1.ZL.138; 1.ZL.139; 
1.ZL.140; 1.ZL.141; 1.ZL.142; 1.ZL.143; 1.ZL.144; 1.ZL.145; 
1.ZL.146; 1.ZL.147; 1.ZL.148; 1.ZL.149; 1.ZL.150; 1.ZL.151; 
1.ZL.152; 1.ZL.153; 1.ZL.154; 1.ZL.155; 1.ZL.156; 1.ZL.157; 
1.ZL.158; 1.ZL.159; 1.ZL.160; 1.ZL.161; 1.ZL.162; 1.ZL.163; 
1.ZL.164; 1.ZL.165; 1.ZL.166; 1.ZL.167; 1.ZL.168; 1.ZL.169; 
1.ZL.170; 1.ZL.171; 1.ZL.172; 1.ZL.173; 1.ZL.174; 1.ZL.175; 
1.ZL.176; 1.ZL.177 i 1.ZL.178 obejmujące grunty Ls, zgodnie z 
ewidencją gruntów oraz grunty wód płynących i dróg śródle-
śnych. 

2. Obowiązuje zakaz zmiany użytkowania terenów na cele niele-
śne i zakaz realizacji obiektów, z wyjątkiem przypadków do-
puszczonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się 
realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych zachowując 
warunki przepisów odrębnych.  

4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 79. 
1. Wyznacza się tereny leśne, będące lasami glebochronnymi 

oznaczone na rysunkach planu symbolem 2.ZL.1; 2.ZL.2; 
2.ZL.3; 2.ZL.4 i 2.ZL.5 obejmujące grunty Ls, zgodnie z ewi-
dencją gruntów oraz grunty wód płynących i dróg śródleśnych. 

2. Obowiązuje zakaz zmiany użytkowania terenów na cele niele-
śne i zakaz realizacji obiektów, z wyjątkiem przypadków do-
puszczonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, i 
ustawą o lasach. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się 
realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych zachowując 
warunki przepisów odrębnych. 

4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 80. 

1. Wyznacza się tereny leśne, oznaczone na rysunkach planu 
symbolem 3.ZL.1; 3.ZL.2 i 3.ZL.3 obejmujące grunty Ls, zgod-
nie z ewidencją gruntów oraz grunty wód płynących i dróg śród-
leśnych. 

2. Obowiązuje zakaz zmiany użytkowania terenów na cele niele-
śne i zakaz realizacji obiektów, z wyjątkiem przypadków do-
puszczonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, i 
ustawą o lasach. 

3. Dopuszcza się remont istniejącej zabudowy polegający na 
poprawie stanu technicznego bez możliwości powiększania ku-
batury tej zabudowy. 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się 
realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych zachowując 
warunki przepisów odrębnych. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 81. 
1. Wyznacza się tereny leśne zagrożone powodzią, oznaczone 

na rysunkach planu symbolem 1.ZL.ZZ.1; 1.ZL.ZZ.2; 
1.ZL.ZZ.3; 1.ZL.ZZ.4; 1.ZL.ZZ.5; 1.ZL.ZZ.6; 1.ZL.ZZ.7; 
1.ZL.ZZ.8; 1.ZL.ZZ.9 i 1.ZL.ZZ.10 obejmujące grunty Ls, zgod-
nie z ewidencją gruntów oraz grunty wód płynących i dróg śród-
leśnych. 

2. Obowiązuje zakaz zmiany użytkowania terenów na cele niele-
śne i zakaz realizacji obiektów, z wyjątkiem przypadków do-
puszczonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, i 
ustawą o lasach. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się 
realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych zachowując 
warunki wynikające z przepisów odrębnych. 

4.  Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 82.  
1. Wyznacza się tereny zalesień, oznaczone na rysunkach planu 

symbolem 1.ZZL.1; 1.ZZL.2; 1.ZZL.3; 1.ZZL.4; 1.ZZL.5; 
1.ZZL.6; 1.ZZL.7; 1.ZZL.8; 1.ZZL.9; 1.ZZL.10; 1.ZZL.11; 
1.ZZL.12; 1.ZZL.13; 1.ZZL.14; 1.ZZL.15; 1.ZZL.16; 1.ZZL.17; 
1.ZZL.18; 1.ZZL.19; 1.ZZL.20; 1.ZZL.21; 1.ZZL.22; 1.ZZL.23; 
1.ZZL.24; 1.ZZL.25; 1.ZZL.26; 1.ZZL.27; 1.ZZL.28; 1.ZZL.29; 
1.ZZL.30; 1.ZZL.31; 1.ZZL.32; 1.ZZL.33; 1.ZZL.34; 1.ZZL.35; 
1.ZZL.36; 1.ZZL.37; 1.ZZL.38; 1.ZZL.39; 1.ZZL.40; 1.ZZL.41; 
1.ZZL.42; 1.ZZL.43; 1.ZZL.44; 1.ZZL.45; 1.ZZL.46; 1.ZZL.47; 
1.ZZL.48; 1.ZZL.49; 1.ZZL.50; 1.ZZL.51; 1.ZZL.52; 1.ZZL.53; 
1.ZZL.54; 1.ZZL.55; 1.ZZL.56; 1.ZZL.57; 1.ZZL.58; 1.ZZL.59; 
1.ZZL.60; 1.ZZL.61; 1.ZZL.62; 1.ZZL.63; 1.ZZL.64; 1.ZZL.65; 
1.ZZL.66; 1.ZZL.67; 1.ZZL.68; 1.ZZL.69; 1.ZZL.70; 1.ZZL.71; 
1.ZZL.72; 1.ZZL.73; 1.ZZL.74; 1.ZZL.75; 1.ZZL.76; 1.ZZL.77; 
1.ZZL.78; 1.ZZL.79; 1.ZZL.80; 1.ZZL.81; 1.ZZL.82; 1.ZZL.83; 
1.ZZL.84; 1.ZZL.85; 1.ZZL.86; 1.ZZL.87; 1.ZZL.88; 1.ZZL.89; 
1.ZZL.90; 1.ZZL.91; 1.ZZL.92; 1.ZZL.93; 1.ZZL.94; 1.ZZL.95; 
1.ZZL.96; 1.ZZL.97; 1.ZZL.98; 1.ZZL.99; 1.ZZL.100; 
1.ZZL.101; 1.ZZL.102; 1.ZZL.103; 1.ZZL.104; 1.ZZL.105; 
1.ZZL.106; 1.ZZL.107; 1.ZZL.108; 1.ZZL.109; 1.ZZL.110; 
1.ZZL.111; 1.ZZL.112; 1.ZZL.113; 1.ZZL.114; 1.ZZL.115; 
1.ZZL.116; 1.ZZL.117; 1.ZZL.118; 1.ZZL.119; 1.ZZL.120; 
1.ZZL.121; 1.ZZL.122; 1.ZZL.123; 1.ZZL.124; 1.ZZL.125; 
1.ZZL.126; 1.ZZL.127; 1.ZZL.128; 1.ZZL.129; 1.ZZL.130; 
1.ZZL.131; 1.ZZL.132; 1.ZZL.133; 1.ZZL.134; 1.ZZL.135; 
1.ZZL.136; 1.ZZL.137; 1.ZZL.138; 1.ZZL.139; 1.ZZL.140; 
1.ZZL.141; 1.ZZL.142; 1.ZZL.143; 1.ZZL.144; 1.ZZL.145; 
1.ZZL.146; 1.ZZL.147; 1.ZZL.148; 1.ZZL.149; 1.ZZL.150; 
1.ZZL.151; 1.ZZL.152 i 1.ZZL.153 obejmujące grunty rolne 
nieprzydatne i mało przydatne do produkcji rolnej z przezna-
czeniem pod zalesienia. 
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2. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów z wyjątkiem przypadków 
dopuszczonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, i 
ustawą o lasach. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się 
realizację realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych za-
chowując warunki wynikające z przepisów odrębnych, 

4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 83. 
1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-

kach planu symbolem 1.ZP.1; 1.ZP.2 i 1.ZP.3 z podstawowym 
przeznaczeniem pod zieleń urządzoną wysoką. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację terenowych urządzeń związanych z turystyką, 

sportem i rekreacją, 
2) lokalizację obiektów małej architektury (altany, ławki, po-

mniki, itp.), 
3) realizację założeń parkowych pod warunkiem ochrony ist-

niejącego drzewostanu. 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 

realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem.  
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 

lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym garaży.  
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 84. 

1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
kach planu symbolem 2.ZP.1 i 2.ZP.2 z podstawowym prze-
znaczeniem pod zieleń urządzoną parkową. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację terenowych urządzeń związanych z turystyką i 

rekreacją, 
2) lokalizację obiektów małej architektury (altany, ławki, po-

mniki, itp.), 
3) realizację kompozycji zielonych pod warunkiem zachowa-

nia istniejącego drzewostanu. 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 

realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem.  
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 

lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym garaży.  
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
 

§ 85. 
1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-

kach planu symbolem 3.ZP.1 i 3.ZP.2 z podstawowym prze-
znaczeniem pod zieleń urządzoną. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację terenowych urządzeń związanych z turystyką, 

sportem i rekreacją, 
2) lokalizację obiektów małej architektury (altany, ławki, po-

mniki, itp.), 
3) realizację założeń parkowych pod warunkiem zachowania 

istniejącego drzewostanu, 
4) lokalizację pól namiotowych, kempingowych, 
5) lokalizację wolnostojących obiektów szatniowo-

gospodarczych z ograniczeniem do 35 m2 powierzchni za-
budowy, 

6) lokalizację obiektów małej gastronomii z ograniczeniem do 
50 m2 powierzchni zabudowy, 

7) realizację parkingów. 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-

pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wysokość obiektów szatniowo-gospodarczych i małej ga-

stronomii do jednej kondygnacji nadziemnej, wysokość 
obiektów – do 6,0 m, 

2) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35°-45°, 

3) zachować minimum 80% powierzchni biologicznie czynnej, 
4) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w kolorystyce zbli-

żonej do kolorystyki naturalnych materiałów elewacyjnych, 
5) obowiązek realizacji dachów w kolorystyce zbliżonej do na-

turalnych materiałów pokrycia dachowego. 
4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 86. 

1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
kach planu symbolem 4.ZP.1 i 4.ZP.2 z podstawowym prze-
znaczeniem pod zieleń urządzoną niską. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się 
lokalizację obiektów małej architektury (altany, ławki, pomniki, 
itp.), 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 
realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem.  

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym garaży.  

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

§ 87. 
1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysun-

kach planu symbolem 1.ZI.1; 1.ZI.2; 1.ZI.3; 1.ZI.4 z podstawo-
wym przeznaczeniem pod zadrzewienia i zakrzewienia stano-
wiące pas zieleni izolacyjnej od ujęć wody i cmentarzy oraz 
1.ZI.5 od cmentarza i wokół zabytkowego zespoły kościelnego. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się 
lokalizację obiektów małej architektury (altany, ławki, pomniki, 
itp.), 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 
realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem. 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym garaży. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 88. 
1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysun-

kach planu symbolem 2.ZI.1; 2.ZI.2; 2.ZI.3; 2.ZI.4; 2.ZI.5; 
2.ZI.6; 2.ZI.7; 2.ZI.8; 2.ZI.9; 2.ZI.10; 2.ZI.11 i 2.ZI.12 z podsta-
wowym przeznaczeniem pod zadrzewienia i zakrzewienia sta-
nowiące pas izolujący od ciągów komunikacyjnych. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się 
lokalizację obiektów małej architektury (altany, ławki, pomniki, 
itp.), 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 
realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem. 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym garaży. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 89. 
1. Wyznacza się teren cmentarza wojennego z I Wojny Świato-

wej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.ZC.1 z podsta-
wowym przeznaczeniem pod utrzymanie zabytkowego cmenta-
rza wojennego z I Wojny Światowej. 

2. W granicach terenu 1.ZC.1 dopuszcza się lokalizację obiektów 
małej architektury (ławki, lampy, kapliczki, itp.), 

3. W granicach terenu 1.ZC.1 obowiązuje zakaz realizacji nowych 
pól grzebalnych, 

4. W granicach terenu 1.ZC.1 obowiązuje zakaz realizacji obiek-
tów i urządzeń niezwiązanych w funkcją podstawową. 

5. W granicach terenu 1.ZC.1 zachować dbałość o utrzymanie 
istniejącej zieleni oraz zapewnić ochronę istniejącym, zacho-
wanym nagrobkom, krzyżom i pomnikom. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
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§ 90. 

1. Wyznacza się tereny cmentarzy, oznaczone na rysunkach 
planu symbolem 2.ZC.1 i 2.ZC.2 z podstawowym przeznacze-
niem pod lokalizację cmentarzy grzebalnych i pozostawia w do-
tychczasowym użytkowaniu. 

2. W granicach terenu wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację kaplicy cmentarnej lub innych obiektów związa-

nych z kultem religijnym, 
2) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, lampy, ka-

pliczki, itp.), 
3) lokalizację obiektów obsługi technicznej cmentarza z ogra-

niczeniem do 12 m2 powierzchni zabudowy, 
4) realizację parkingów. 

3. W granicach terenu wyznaczonych w ust. 1 ustala się następu-
jące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) maksymalny udział terenu przeznaczonego na pola grze-

balne – 60%, 
2) zachować minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej, 
3) wysokość noworealizowanej kaplicy cmentarnej i obiektów 

związanych z kultem religijnych – do 8,0 m, 
4) wysokość obiektów obsługi technicznej – do 6,0 m, 
5) obowiązek wydzielenia, odizolowanego zielenią wysoką, 

miejsca na odpady, 
6) obowiązek zorganizowania punktu czerpania wody, 
7) zakaz realizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych w funk-

cją podstawową. 
4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 91. 
1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 1.ZR.1; 1.ZR.2; 1.ZR.3; 1.ZR.4; 
1.ZR.5; 1.ZR.6; 1.ZR.7; 1.ZR.8; 1.ZR.9; 1.ZR.10; 1.ZR.11; 
1.ZR.12; 1.ZR.13; 1.ZR.14; 1.ZR.15; 1.ZR.16; 1.ZR.17; 
1.ZR.18; 1.ZR.19; 1.ZR.20; 1.ZR.21; 1.ZR.22; 1.ZR.23; 
1.ZR.24; 1.ZR.25; 1.ZR.26; 1.ZR.27; 1.ZR.28; 1.ZR.29; 
1.ZR.30; 1.ZR.31; 1.ZR.32; 1.ZR.33; 1.ZR.34; 1.ZR.35; 
1.ZR.36; 1.ZR.37; 1.ZR.38; 1.ZR.39; 1.ZR.40; 1.ZR.41; 
1.ZR.42; 1.ZR.43; 1.ZR.44; 1.ZR.45; 1.ZR.46; 1.ZR.47; 
1.ZR.48; 1.ZR.49; 1.ZR.50; 1.ZR.51; 1.ZR.52; 1.ZR.53; 
1.ZR.54; 1.ZR.55; 1.ZR.56; 1.ZR.57; 1.ZR.58; 1.ZR.59; 
1.ZR.60; 1.ZR.61; 1.ZR.62; 1.ZR.63; 1.ZR.64; 1.ZR.65; 
1.ZR.66; 1.ZR.67; 1.ZR.68; 1.ZR.69; 1.ZR.70; 1.ZR.71; 
1.ZR.72; 1.ZR.73; 1.ZR.74; 1.ZR.75; 1.ZR.76; 1.ZR.77; 
1.ZR.78; 1.ZR.79 i 1.ZR.80 z podstawowym przeznaczeniem 
pod zielone użytki rolne, zadrzewienia śródpolne, wzdłuż rzek, 
cieków wodnych i rowów melioracyjnych. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) uprawy polowe, 
2) wody otwarte, w tym stawy hodowlane, których powierzch-

nia nie przekracza 1ha, 
3) lokalizację obiektów małej architektury (altany, zadaszenia, 

kapliczki itp.), 
4) przekształcenie zieleni nieurządzonej w urządzoną w są-

siedztwie terenów zainwestowanych z zachowaniem prze-
pisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 
realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem. 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 
lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym garaży. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 92. 
1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 2.ZR.1; 2.ZR.2 i 2.ZR.3 z podsta-
wowym przeznaczeniem pod zielone użytki rolne i zadrzewienia 

śródpolne, wzdłuż rzek, cieków wodnych i rowów melioracyj-
nych. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) uprawy polowe, 
2) wody otwarte, w tym stawy hodowlane, których powierzch-

nia nie przekracza 1ha, 
3) lokalizację obiektów małej architektury (altany, zadaszenia, 

kapliczki itp.), 
4) przekształcenie zieleni nieurządzonej w urządzoną w są-

siedztwie terenów zainwestowanych z zachowaniem prze-
pisów ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

5) lokalizację obiektów garażowo-gospodarczych z ogranicze-
niem do 50 m2 powierzchni zabudowy w ramach doinwe-
stowania istniejącej zagrody, 

6) remont istniejącej zabudowy polegający na rozbudowie, 
przebudowie lub nadbudowie, mający na celu poprawę 
standardów, z możliwością powiększenia kubatury istnieją-
cego obiektu do 20%. Rozbudowa, przebudowa lub nadbu-
dowa obiektów zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 
15,0 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej potoku lub 
zbiornika wodnego na warunkach zarządcy tego potoku lub 
zbiornika, 

7) zmianę użytkowania istniejącej zabudowy na obiekty agro-
turystyczne. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) Wysokość nowych budynków garażowo-gospodarczych do 

jednej kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 
6,0 m, 

2) wysokość remontowanych budynków mieszkalnych lub 
agroturystycznych do dwóch kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze użytkowe, wysokość obiektów – do 10,5 m. 
Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku 
zmiany konstrukcji dachu istniejących, obecnie wyższych 
obiektów,  

3) wysokość remontowanych budynków inwentarskich – do 
9,0 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przy-
padku zmiany konstrukcji dachu istniejących, obecnie wyż-
szych obiektów,  

4) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35°-45° dla budynków mieszkal-
nych, 15°-45° dla pozostałych obiektów, 

5) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce, 

6) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 
realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem, z 
wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 93. 
1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 3.ZR.1 i 3.ZR.2 z podstawowym 
przeznaczeniem pod zielone użytki rolne i zadrzewienia śród-
polne, wzdłuż rzek, cieków wodnych i rowów melioracyjnych. 

2. W granicach terenów 3.ZR.1 i 3.ZR.2 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów małej architektury (altany, ławki, po-

mniki, itp.), 
2) lokalizację pól namiotowych i kempingowych za wyjątkiem 

obszarów gleb kl. I, II, III i IV zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

3. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 94. 
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1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na 
rysunkach planu symbolem 4.ZR.1; 4.ZR.2; 4.ZR.3; 4.ZR.4 i 
4.ZR.5 z podstawowym przeznaczeniem pod zadrzewienia i 
zakrzewienia. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) wody otwarte,  
2) lokalizację obiektów małej architektury (altany, zadaszenia, 

kapliczki itp.), 
3) przekształcenie zieleni nieurządzonej w urządzoną w są-

siedztwie terenów zainwestowanych z zachowaniem prze-
pisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

4) w granicach terenów 4.ZR.2 dopuszcza się remont istnieją-
cej zabudowy polegający na rozbudowie, przebudowie lub 
nadbudowie, mający na celu poprawę standardów, z moż-
liwością powiększenia kubatury istniejącego obiektu do 
20%.   

 
3. W granicach terenów  wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje 

zakaz realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z 
gruntem z wyjątkiem przypadku o którym mowa w ust.2 pkt 4. 

4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych 
 

§ 95. 
1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej zagrożone po-

wodzią, oznaczone na rysunkach planu symbolem 1.ZR.ZZ.1; 
1.ZR.ZZ.2; 1.ZR.ZZ.3; 1.ZR.ZZ.4; 1.ZR.ZZ.5; 1.ZR.ZZ.6; 
1.ZR.ZZ.7; 1.ZR.ZZ.8; 1.ZR.ZZ.9; 1.ZR.ZZ.10; 1.ZR.ZZ.11; 
1.ZR.ZZ.12; 1.ZR.ZZ.13; 1.ZR.ZZ.14; 1.ZR.ZZ.15; 1.ZR.ZZ.16; 
1.ZR.ZZ.17; 1.ZR.ZZ.18; 1.ZR.ZZ.19; 1.ZR.ZZ.20 i 1.ZR.ZZ.21 
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń nieurządzoną sta-
nowiącą obudowę biologiczną rzek, cieków wodnych i rowów 
melioracyjnych. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się 
lokalizację obiektów małej architektury (altany, zadaszenia, ka-
pliczki itp.). 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 
realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem. 

4. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
§ 96. 

1. Wyznacza się teren zieleni nieurządzonej zagrożony powo-
dzią, oznaczony na rysunku planu symbolem 2.ZR.ZZ.1 z pod-
stawowym przeznaczeniem pod zieleń nieurządzoną stanowią-
cą obudowę biologiczną rzek, cieków wodnych i rowów melio-
racyjnych. 

2. W granicach terenu 2.ZR.ZZ.1 dopuszcza się: 
1) uprawy polowe, 
2) wody otwarte, w tym stawy hodowlane, których powierzch-

nia nie przekracza 1 ha, 
3) lokalizację obiektów małej architektury (altany, zadaszenia, 

kapliczki itp.), 
4) przekształcenie zieleni nieurządzonej w urządzoną w są-

siedztwie terenów zainwestowanych z zachowaniem prze-
pisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,. 

5) lokalizację obiektów garażowo-gospodarczych z ogranicze-
niem do 50 m2 powierzchni zabudowy w ramach doinwe-
stowania istniejącej zagrody, 

6) remont istniejącej zabudowy polegający na rozbudowie, 
przebudowie lub nadbudowie, mający na celu poprawę 
standardów, z możliwością powiększenia kubatury istnieją-
cego obiektu do 20%. Rozbudowa, przebudowa lub nadbu-
dowa obiektów zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 
15,0 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej potoku na wa-
runkach zarządcy tego potoku, 

7) zmianę użytkowania istniejącej zabudowy na obiekty agro-
turystyczne. 

3. W granicach terenu 2.ZR.ZZ.1 ustala się następujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) wysokość nowych budynków garażowo-gospodarczych do 
jednej kondygnacji nadziemnej, wysokość obiektów – do 
6,0 m, 

2) wysokość remontowanych budynków mieszkalnych lub 
agroturystycznych do dwóch kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze użytkowe, wysokość obiektów – do 10,5 m. 
Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przypadku 
zmiany konstrukcji dachu istniejących, obecnie wyższych 
obiektów, 

3) wysokość remontowanych budynków inwentarskich – do 
9,0 m. Dopuszcza się odstępstwa od powyższego w przy-
padku zmiany konstrukcji dachu istniejących, obecnie wyż-
szych obiektów, 

4) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 
kącie nachylenia połaci 35°-45° dla budynków mieszkal-
nych, 15°-45° dla pozostałych obiektów, 

5) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych w jasnej, pastelo-
wej kolorystyce, 

6) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-
nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. 

4. W granicach terenu 2.ZR.ZZ.1 obowiązuje zakaz realizacji 
zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem, z wyjątkiem 
przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 97. 
1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 

oznaczone na rysunkach planu symbolem 1.WS.1; 1.WS.2 i 
1.WS.3 z podstawowym przeznaczeniem pod zbiornik małej re-
tencji wraz z towarzyszącymi usługami sportowo-rekreacyjnymi. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się 
możliwość rekreacyjnego wykorzystania zbiornika, w tym: 
1) realizację pomostów i urządzeń wodnych,  
2) lokalizację obiektów usługowo-sportowo-rekreacyjnych na 

terenach przybrzeżnych, 
3) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektu-

ry towarzyszących kubaturowym obiektom usługowo-
sportowo-rekreacyjnym na terenach przybrzeżnych, 

4) realizację boisk sportowych i placów zabaw na terenach 
przybrzeżnych, 

5) realizację parkingów przy kubaturowych obiektach usługo-
wo-sportowo-rekreacyjnym na terenach przybrzeżnych, 

6) realizację przystani dla niewielkich jednostek pływackich 
nienapędzanych mechanicznie (łodzie, kajaki, rowery wod-
ne, itp.), 

7) realizację zieleni urządzonej przy obiektach kubaturowych, 
8) techniczne umocnienia brzegów w miejscach intensywnej 

erozji bocznej. 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-

pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3, 
2) wysokość obiektów usługowo-sportowo-rekreacyjnych - do 

dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytko-
we, wysokość obiektów – do 10 m, 

3) zabezpieczenie w obrębie terenu parkingów i miejsc posto-
jowych w ilości dostosowanej do programu użytkowego 
usług, 

4) zachować minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej, 
5) obowiązek realizacji ścian elewacyjnych obiektów kubatu-

rowych w jasnej, pastelowej kolorystyce, 
6) obowiązek realizacji dachów w ciemnej kolorystyce, zbliżo-

nej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego, 
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 zabrania się 

wykonywania robót oraz czynności wynikających z przepisów 
odrębnych. 
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5. W granicach terenu 1.WS.1 dopuszcza się przebudowę linii 
elektroenergetycznej 15kV. 

6. Obowiązuje utrzymanie linii brzegowej w stanie naturalnym za 
wyjątkiem elementów zapory i umocnień towarzyszących. 

7. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

Rozdział 6 
Tereny komunikacji 

 
§ 98. 

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych, oznaczone na rysun-
kach planu symbolem 1.KD.1; 1.KD.2; 1.KD.3; 1.KD.4; 1.KD.5; 
1.KD.6; 1.KD.7; 1.KD.8 i 1.KD.9 z podstawowym przeznacze-
niem pod lokalizację dróg publicznych klasy G. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) budowę jezdni dwupasowych, 
2) budowę nowych nawierzchni, 
3) remonty istniejących nawierzchni, 
4) budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych, 
5) budowę i remonty zjazdów z drogi, 
6) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, 

lampy oświetleniowe, itp.)  
7) lokalizację małych obiektów kubaturowych (kiosk, przysta-

nek autobusowy, budka telefoniczna, itp.) na warunkach za-
rządcy drogi, 

8) lokalizację stacji transformatorowych, 
9) budowę równoległych dróg zbiorczych, 
10) budowę zatok autobusowych, 
11) budowę zatok z miejscami postojowymi, 
12) budowę ścieżek rowerowych i tras szlaków turystycznych, 
13) budowę chodników po obu lub jednej stronie jezdni, 
14) budowę ekranów akustycznych, 
15) łączenie ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi, 
16) sytuowanie pomników poza pasem drogowym, o ile nie bę-

dą stwarzały zagrożenia poprzez ograniczenie widoczności, 
17) prowadzenie infrastruktury technicznej drogą napowietrzną 

lub ziemną na warunkach zarządcy drogi, 
18) zieleń ozdobną wysoką poza terenami zabudowanymi i ni-

ską w terenach zabudowanych. 
19) inne niewymienione w pkt 1-18 zgodnie z katalogiem do-

puszczeń - wynikające z ustawy o drogach publicznych, 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się: 

1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm tere-
nów w odległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowań, 

2) lokalizowania ogrodzeń. 
4. Szerokości dróg w liniach rozgraniczających – 30,0 m z wyjąt-

kami – jak na rysunkach planu. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
 

§ 99. 
1. Wyznacza się tereny dróg publicznych, oznaczone na rysun-

kach planu symbolem 2.KD.1; 2.KD.2; 2.KD.3; 2.KD.4; 2.KD.5; 
2.KD.6; 2.KD.7; 2.KD.8; 2.KD.9 i 2.KD.10 z podstawowym 
przeznaczeniem pod lokalizację dróg publicznych klasy G. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się:  
1) budowę jezdni dwupasowych, 
2) budowę nowych nawierzchni, 
3) remonty istniejących nawierzchni, 
4) budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych, 
5) budowę i remonty zjazdów z drogi, 
6) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, 

lampy oświetleniowe, itp.)  
7) lokalizację małych obiektów kubaturowych (kiosk, przysta-

nek autobusowy, budka telefoniczna, itp.) na warunkach za-
rządcy drogi, 

8) lokalizację stacji transformatorowych, 
9) budowę równoległych dróg zbiorczych, 
10) budowę zatok autobusowych, 
11) budowę zatok z miejscami postojowymi, 
12) budowę ścieżek rowerowych i tras szlaków turystycznych, 
13) budowę chodników po obu lub jednej stronie jezdni, 
14) budowę ekranów akustycznych, 
15) łączenie ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi, 
16) sytuowanie pomników poza pasem drogowym, o ile nie bę-

dą stwarzały zagrożenia poprzez ograniczenie widoczności, 
17) prowadzenie infrastruktury technicznej drogą napowietrzną 

lub ziemną na warunkach zarządcy drogi, 
18) zieleń ozdobną wysoką poza terenami zabudowanymi i ni-

ską w terenach zabudowanych. 
19) inne niewymienione w pkt 1-18 zgodnie z katalogiem do-

puszczeń - wynikające z ustawy o drogach publicznych, 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się: 

1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm tere-
nów w odległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowań, 

2) lokalizowania ogrodzeń. 
4. Szerokości dróg w liniach rozgraniczających – 25,0 m z wyjąt-

kami – jak na rysunkach planu. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

   
§ 100. 

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych, oznaczone na rysun-
kach planu symbolem 3.KD.1; 3.KD.2; 3.KD.3; 3.KD.4; 3.KD.5; 
3.KD.6; 3.KD.7; 3.KD.8; 3.KD.9; 3.KD.10; 3.KD.11; 3.KD.12; 
3.KD.13; 3.KD.14; 3.KD.15; 3.KD.16; 3.KD.17; 3.KD.18; 
3.KD.19, 3.KD.20 i 3.KD.21 z podstawowym przeznaczeniem 
pod lokalizację dróg publicznych klasy Z.  

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) budowę jezdni dwupasowych, 
2) budowę nowych nawierzchni, 
3) remonty istniejących nawierzchni, 
4) budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych, 
5) budowę i remonty zjazdów z drogi, 
6) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, 

lampy oświetleniowe, itp.)  
7) lokalizację małych obiektów kubaturowych (kiosk , przysta-

nek autobusowy, budka telefoniczna, itp.) na warunkach za-
rządcy drogi, 

8) lokalizację stacji transformatorowych, 
9) budowę zatok autobusowych, 
10) budowę zatok z miejscami postojowymi, 
11) budowę ścieżek rowerowych i tras szlaków turystycznych, 
12) budowę chodników po obu lub jednej stronie jezdni, 
13) łączenie ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi, 
14) sytuowanie pomników poza pasem drogowym, o ile nie bę-

dą stwarzały zagrożenia poprzez ograniczenie widoczności, 
15) prowadzenie infrastruktury technicznej drogą napowietrzną 

lub ziemną na warunkach zarządcy drogi, 
16) zieleń ozdobną wysoką poza terenami zabudowanymi i ni-

ską w terenach zabudowanych. 
17) inne niewymienione w pkt 1-16 zgodnie z katalogiem do-

puszczeń – wynikające z ustawy o drogach publicznych, 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się: 

1) lokalizowania reklam i reklam świetlnych wolnostojących w 
odległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowania z innymi dro-
gami, 

2) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm tere-
nów w odległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowań 

4. Szerokości dróg w liniach rozgraniczających – 20,0 m z wyjąt-
kami – jak na rysunkach planu. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 101. 
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1. Wyznacza się tereny dróg publicznych, oznaczone na rysun-
kach planu symbolem 4.KD.1; 4.KD.2; 4.KD.3; 4.KD.4; 4.KD.5; 
4.KD.6; 4.KD.7; 4.KD.8; 4.KD.9; 4.KD.10; 4.KD.11; 4.KD.12; 
4.KD.13; 4.KD.14; 4.KD.15; 4.KD.16; 4.KD.17; 4.KD.18; 
4.KD.19; 4.KD.20; 4.KD.21; 4.KD.22; 4.KD.23; 4.KD.24; 
4.KD.25; 4.KD.26; 4.KD.27; 4.KD.28; 4.KD.29; 4.KD.30; 
4.KD.31; 4.KD.32; 4.KD.33; 4.KD.34 i 4.KD.35 z podstawo-
wym przeznaczeniem pod lokalizację dróg publicznych klasy L. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) budowę jezdni dwupasowych, 
2) budowę jezdni jednopasowych, 
3) budowę nowych nawierzchni, 
4) remonty istniejących nawierzchni, 
5) budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych, 
6) budowę i remonty zjazdów z drogi, 
7) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, 

lampy oświetleniowe, itp.)  
8) lokalizację małych obiektów kubaturowych (kiosk, przysta-

nek autobusowy, budka telefoniczna, itp.) na warunkach za-
rządcy drogi, 

9) lokalizację stacji transformatorowych, 
10) budowę zatok autobusowych, 
11) budowę zatok z miejscami postojowymi, 
12) budowę ścieżek rowerowych i tras szlaków turystycznych, 
13) budowę chodników po obu lub jednej stronie jezdni, 
14) łączenie ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi, 
15) sytuowanie pomników poza pasem drogowym, o ile nie bę-

dą stwarzały zagrożenia poprzez ograniczenie widoczności, 
16) prowadzenie infrastruktury technicznej drogą napowietrzną 

lub ziemną na warunkach zarządcy drogi, 
17) zieleń ozdobną wysoką poza terenami zabudowanymi i ni-

ską w terenach zabudowanych, 
18) inne niewymienione w pkt 1-17 zgodnie z katalogiem do-

puszczeń – wynikające z ustawy o drogach publicznych, 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się: 

1) lokalizowania reklam i reklam świetlnych wolnostojących w 
odległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowania z innymi dro-
gami, 

2) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm tere-
nów w odległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowań, 

4. Szerokości dróg w liniach rozgraniczających – 12,0 m z wyjąt-
kami – jak na rysunkach planu. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 102. 
1. Wyznacza się teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem 5.KD.1 z podstawowym przeznaczeniem pod 
lokalizację drogi publicznej klasy D. 

2. W granicach terenu 5.KD.1 dopuszcza się: 
1) budowę jezdni dwupasowych, 
2) budowę jezdni jednopasowych, 
3) budowę nowych nawierzchni, 
4) remonty istniejących nawierzchni, 
5) budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych, 
6) budowę i remonty zjazdów z drogi, 
7) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, 

lampy oświetleniowe, itp.)  
8) lokalizację stacji transformatorowych, 
9) budowę ścieżek rowerowych i tras szlaków turystycznych, 
10) budowę chodników po jednej stronie jezdni, 
11) łączenie ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi, 
12) sytuowanie pomników poza pasem drogowym, o ile nie bę-

dą stwarzały zagrożenia poprzez ograniczenie widoczności, 
13) prowadzenie infrastruktury technicznej drogą napowietrzną 

lub ziemną na warunkach zarządcy drogi, 
14) zieleń ozdobną wysoką poza terenami zabudowanymi i ni-

ską w terenach zabudowanych. 

15) inne niewymienione w pkt 1-14 zgodnie z katalogiem do-
puszczeń – wynikające z ustawy o drogach publicznych, 

3. W granicach terenów 5,KD.1 zakazuje się: 
1) lokalizowania reklam i reklam świetlnych wolnostojących w 

odległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowania z innymi dro-
gami, 

2) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm tere-
nów w odległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowań, 

4. Szerokości dróg w liniach rozgraniczających – 10,0 m z wyjąt-
kami – jak na rysunkach planu. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 103. 
1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 1.KDW.1; 1.KDW.2; 1.KDW.3; 
1.KDW.4; 1.KDW.5; 1.KDW.6; 1.KDW.7; 1.KDW.8; 1.KDW.9; 
1.KDW.10; 1.KDW.11; 1.KDW.12; 1.KDW.13; 1.KDW.14; 
1.KDW.15; 1.KDW.16; 1.KDW.17; 1.KDW.18; 1.KDW.19; 
1.KDW.20; 1.KDW.21; 1.KDW.22; 1.KDW.23; 1.KDW.24; 
1.KDW.25; 1.KDW.26; 1.KDW.27; 1.KDW.28; 1.KDW.29; 
1.KDW.30; 1.KDW.31; 1.KDW.32; 1.KDW.33; 1.KDW.34; 
1.KDW.35; 1.KDW.36; 1.KDW.37; 1.KDW.38 i 1.KDW.39 z 
podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację dróg wewnętrz-
nych. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) budowę jezdni dwupasowych, 
2) budowę jezdni jednopasowych, 
3) budowę nowych nawierzchni, 
4) remonty istniejących nawierzchni, 
5) budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych, 
6) budowę i remonty indywidualnych zjazdów z drogi, 
7) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, 

lampy, tablice ogłoszeń, itp.), 
8) budowę ścieżek rowerowych, 
9) budowę chodników, 
10) łączenie ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi, 
11) prowadzenie infrastruktury technicznej drogą napowietrzną 

lub ziemną zgodnie z przepisami odrębnymi, 
12) lokalizację stacji transformatorowych, 
13) zieleń ozdobną wysoką poza terenami zabudowanymi i ni-

ską w terenach zabudowanych, 
14) sytuowanie pomników poza pasem drogowym, o ile nie bę-

dą stwarzały zagrożenia poprzez ograniczenie widoczności. 
3. W granicach terenów 1 wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się: 

1) lokalizowania obiektów wymienionych w ust. 2 pkt. 7 w od-
ległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowania z innymi droga-
mi, 

2) obsadzanie zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm skrzy-
żowań w odległości mniej niż 10,0 m. 

3) lokalizowania ogrodzeń. 
4. Szerokości dróg w liniach rozgraniczających – 10,0 m z wyjąt-

kami – jak na rysunkach planu. 
5. Włączenie drogi 1.KDW.33 do drogi 1.KD.1 poprzez drogę 

1.KDW.1. 
6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 104. 

1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 
rysunkach planu symbolem 2.KDW.1; 2.KDW.2; 2.KDW.3; 
2.KDW.4; 2.KDW.5; 2.KDW.6 i 2.KDW.7 z podstawowym 
przeznaczeniem pod lokalizację dróg wewnętrznych. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) budowę jezdni dwupasowych, 
2) budowę jezdni jednopasowych, 
3) budowę nowych nawierzchni, 
4) remonty istniejących nawierzchni, 
5) budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych, 
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6) budowę i remonty indywidualnych zjazdów z drogi, 
7) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, 

lampy, tablice ogłoszeń, itp.), 
8) budowę ścieżek rowerowych, 
9) budowę chodników, 
10) łączenie ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi, 
11) prowadzenie infrastruktury technicznej drogą napowietrzną 

lub ziemną zgodnie z przepisami odrębnymi, 
12) lokalizację stacji transformatorowych, 
13) zieleń ozdobną wysoką poza terenami zabudowanymi i ni-

ską w terenach zabudowanych, 
14) sytuowanie pomników poza pasem drogowym, o ile nie bę-

dą stwarzały zagrożenia poprzez ograniczenie widoczności. 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się: 

1) lokalizowania obiektów wymienionych w ust. 2 pkt. 7 w od-
ległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowania z innymi droga-
mi, 

2) obsadzanie zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm skrzy-
żowań w odległości mniej niż 10,0 m. 

3) lokalizowania ogrodzeń. 
4. Szerokości dróg w liniach rozgraniczających – 8,0 m z wyjąt-

kami – jak na rysunkach planu. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 105. 
1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 3.KDW.1; 3.KDW.2; 3.KDW.3; 
3.KDW.4; 3.KDW.5; 3.KDW.6; 3.KDW.7; 3.KDW.8; 3.KDW.9; 
3.KDW.10; 3.KDW.11; 3.KDW.12; 3.KDW.13; 3.KDW.14 i 
3.KDW.15 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację 
dróg wewnętrznych. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) budowę jezdni dwupasowych, 
2) budowę jezdni jednopasowych, 
3) budowę nowych nawierzchni, 
4) remonty istniejących nawierzchni, 
5) budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych, 
6) budowę i remonty indywidualnych zjazdów z drogi, 
7) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, 

lampy, tablice ogłoszeń, itp.), 
8) budowę chodników, 
9) prowadzenie infrastruktury technicznej drogą napowietrzną 

lub ziemną zgodnie z przepisami odrębnymi, 
10) lokalizację stacji transformatorowych, 
11) zieleń ozdobną wysoką poza terenami zabudowanymi i ni-

ską w terenach zabudowanych, 
12) sytuowanie pomników poza pasem drogowym, o ile nie bę-

dą stwarzały zagrożenia poprzez ograniczenie widoczności. 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się: 

1) lokalizowania obiektów wymienionych w ust. 2 pkt. 5 w od-
ległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowania z innymi droga-
mi, 

2) obsadzanie zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm skrzy-
żowań w odległości mniej niż 10,0 m, 

3) lokalizowania ogrodzeń. 
4. Szerokości dróg w liniach rozgraniczających – 7,0 m z wyjąt-

kami – jak na rysunkach planu. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 106. 
1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 4.KDW.1; 4.KDW.2; 4.KDW.3; 
4.KDW.4; 4.KDW.5; 4.KDW.6; 4.KDW.7; 4.KDW.8; 4.KDW.9; 
4.KDW.10; 4.KDW.11; 4.KDW.12; 4.KDW.13; 4.KDW.14 i 
4.KDW.15 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację 
dróg wewnętrznych. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 

1) budowę jezdni jednopasowych, 
2) budowę nowych nawierzchni, 
3) remonty istniejących nawierzchni, 
4) budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych, 
5) budowę i remonty indywidualnych zjazdów z drogi, 
6) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, 

lampy, tablice ogłoszeń, itp.), 
7) budowę chodników, 
8) prowadzenie infrastruktury technicznej drogą napowietrzną 

lub ziemną, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
9) lokalizację stacji transformatorowych, 
10) zieleń ozdobną wysoką poza terenami zabudowanymi i ni-

ską w terenach zabudowanych, 
11) realizację ciągów pieszo-jezdnych. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się: 
1) lokalizowania obiektów wymienionych w ust. 2 pkt. 6 w od-

ległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowania z innymi droga-
mi, 

2) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm skrzy-
żowań w odległości mniej niż 10,0 m, 

3) lokalizowania ogrodzeń. 
4. Szerokości dróg w liniach rozgraniczających – 6,0 m z wyjąt-

kami – jak na rysunkach planu. 
5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

 
§ 107. 

1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 
rysunkach planu symbolem 5.KDW.1; 5.KDW.2; 5.KDW.3; 
5.KDW.4; 5.KDW.5; 5.KDW.6; 5.KDW.7; 5.KDW.8 i 5.KDW.9 
z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację dróg we-
wnętrznych. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) budowę jezdni jednopasowych, 
2) budowę nowych nawierzchni, 
3) remonty istniejących nawierzchni, 
4) budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych, 
5) budowę i remonty indywidualnych zjazdów z drogi, 
6) budowę chodników, 
7) prowadzenie infrastruktury technicznej drogą napowietrzną 

lub ziemną zgodnie z przepisami odrębnymi, 
8) lokalizację stacji transformatorowych, 
9) realizację ciągów pieszo-jezdnych. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się: 
1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm skrzy-

żowań w odległości mniej niż 10,0 m, 
2) lokalizowania ogrodzeń. 

4. Szerokości dróg w liniach rozgraniczających – 5,0 m z wyjąt-
kami – jak na rysunkach planu. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 108. 
1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 6.KDW.1; 6.KDW.2 i 6.KDW.3 z 
podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację dróg wewnętrz-
nych.. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) budowę jezdni dwupasowych, 
2) budowę jezdni jednopasowych, 
3) budowę nowych nawierzchni, 
4) remonty istniejących nawierzchni, 
5) budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych, 
6) budowę i remonty indywidualnych zjazdów z drogi, 
7) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, 

lampy, tablice ogłoszeń, itp.), 
8) budowę ścieżek rowerowych, 
9) budowę chodników, 
10) łączenie ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi, 
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11) prowadzenie infrastruktury technicznej drogą napowietrzną 
lub ziemną, 

12) lokalizację stacji transformatorowych, 
13) zieleń ozdobną wysoką poza terenami zabudowanymi i ni-

ską w terenach zabudowanych, 
14) sytuowanie pomników poza pasem drogowym, o ile nie bę-

dą stwarzały zagrożenia poprzez ograniczenie widoczności. 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się: 

1) lokalizowania obiektów wymienionych w ust. 2 pkt. 7 w od-
ległości mniej niż 10,0 m od skrzyżowania z innymi droga-
mi, 

2) obsadzania zwartą zielenią o wysokości pow. 70 cm skrzy-
żowań w odległości mniej niż 10,0 m, 

3) lokalizowania ogrodzeń. 
4. Szerokości dróg w liniach rozgraniczających – 12,0 m z wyjąt-

kami – jak na rysunkach planu. 
5. W granicach terenu 6.KDW.1 ustala się zakaz realizacji parkin-

gu dostępnego bezpośrednio z drogi 1.KD.9.  
6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 109. 
1. Wyznacza się tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na 

rysunkach planu symbolem 1.KDX.1; 1.KDX.2; 1.KDX.3; 
1.KDX.4; 1.KDX.5; 1.KDX.6; 1.KDX.7; 1.KDX.8; 1.KDX.9; 
1.KDX.10; 1.KDX.11; 1.KDX.12; 1.KDX.13 i 1.KDX.14 z pod-
stawowym przeznaczeniem pod trasy piesze i ścieżki rowero-
we. 

2. Ustala się przeznaczenie uzupełniające pod realizację obiektów 
infrastruktury technicznej. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) w razie uzasadnionej potrzeby, realizację utwardzonych 

dróg kołowych klasy, dla której szerokość w liniach rozgra-
niczających terenu oznaczonego na rysunkach planu sym-
bolem 1.KDX jest wystarczająca, 

2) budowę utwardzonych nawierzchni, 
3) remonty istniejących nawierzchni, 
4) budowę rowów przydrożnych otwartych i krytych, 
5) budowę i remonty zjazdów z drogi, 
6) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, 

lampy, tablice ogłoszeń, itp.), 
7) prowadzenie infrastruktury technicznej drogą napowietrzną 

lub ziemną, 
8) lokalizację stacji transformatorowych, 
9) zieleń ozdobną wysoką poza terenami zabudowanymi i ni-

ską w terenach zabudowanych, 
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 zakazuje się: 

1) lokalizowania ogrodzeń, 
2) zalesiania. 

5. Szerokości tras pieszych i ścieżek rowerowych w liniach roz-
graniczających – zgodnie z rysunkami planu. 

6. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 110. 
1. Wyznacza się teren obsługi komunikacji, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 1.KP.1 z podstawowym przeznacze-
niem pod lokalizację parkingów. 

2. W granicach terenu 1.KP.1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów obsługi parkingu z ograniczeniem do 

12 m2 powierzchni zabudowy, 
2) zieleń urządzoną, 
3) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, lampy, po-

mniki, itp.), 
3. W granicach terenu 1.KP.1 ustala się następujące zasady 

zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) wysokość obiektów obsługi parkingu – do 6,0 m, 
2) obowiązek realizacji dachów dwu lub wielospadowych o 

kącie nachylenia połaci 25°-45°, 

3) wjazd, place manewrowe i postojowe realizować jako 
utwardzone, 

4. W granicach terenu 1.KP.1 obowiązuje zakaz lokalizacji tym-
czasowych obiektów budowlanych, w tym garaży. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

 
Rozdział 7 

Tereny infrastruktury technicznej 
 

§ 111. 
1. Wyznacza się tereny infrastruktury wodociągowej, oznaczo-

ne na rysunkach planu symbolem 1.W.1; 1.W.2 i 1.W.3 z pod-
stawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia ujmowa-
nia i uzdatniania wody. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się: 
1) lokalizację obiektów kubaturowych stacji uzdatniania wody, 
2) lokalizację hydroforni, 
3) lokalizację zbiorników wyrównawczych, 
4) realizację ujęcia wód podziemnych, 
5) realizację ciągów uzbrojenia technologicznego związanego 

z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody. 
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-

pujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy: 
1) istniejące obiekty mogą podlegać przebudowie, rozbudowie 

i nadbudowie, a także zmianie technologii pod warunkiem 
utrzymania obowiązującego przeznaczenia terenu wraz z 
przyjętymi zasadami zagospodarowania terenu i kształto-
wania zabudowy jak dla obiektów noworealizowanych, 

2) wjazd i place na terenie realizować jako utwardzone, 
3) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje cał-
kowity zakaz lokalizowania obiektów niezwiązanych z przezna-
czeniem podstawowym, a szczególnie budowy budynków 
mieszkalnych. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 
 

§ 112. 
1. Wyznacza się tereny infrastruktury kanalizacyjnej, oznaczo-

ne na rysunkach planu symbolem 1.K.1 i 1.K.2 z podstawowym 
przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia oczyszczalni ścieków 
i przepompownie. 

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się 
realizację ciągów uzbrojenia technologicznego związanego z 
funkcjonowaniem oczyszczalni. 

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy: 
1) wysokość budynków – nie określa się, 
2) konstrukcja obiektów oczyszczalni oraz zastosowana tech-

nologia powinna gwarantować nieprzedostawanie się ście-
ków do gruntu i wód podziemnych, 

3) teren oczyszczalni ogrodzić ogrodzeniem trwałym i wpro-
wadzić wzdłuż ogrodzenia izolującą zieleń wysoką, 

4) wjazd i place na terenie realizować jako utwardzone, 
5) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej, 

4. W granicach terenów 1.K.1 i 1.K.2 obowiązuje całkowity zakaz 
lokalizowania obiektów niezwiązanych z przeznaczeniem pod-
stawowym. 

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 

§ 113.  
1. Wyznacza się teren infrastruktury telekomunikacyjnej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem 1.T.1 z podstawowym 
przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia telekomunikacyjne. 
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2. W granicach tereny 1.T.1 obowiązuje całkowity zakaz lokalizo-
wania obiektów niezwiązanych z przeznaczeniem podstawo-
wym. 

3. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

§ 114. 
1. Wyznacza się teren gospodarowania odpadami, oznaczony 

na rysunku planu symbolem 1.O.1 z podstawowym przezna-
czeniem pod punkt zbierania odpadów niebezpiecznych. 

2. W granicach terenu 1.O.1 postępować zgodnie z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 

3. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 
 
 

DZIAŁ III 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 115. 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości: 

1) dla terenów MN – 30% 
2) dla terenów TL – 30% 
3) dla terenów U – 30% 
4) dla terenów UKs – 0% 
5) dla terenów US – 0% 
6) dla terenów R – 0% 
7) dla terenów RU – 30% 
8) dla terenów RM – 30% 
9) dla terenów RMZ – 0% 
10) dla terenów P – 30% 
11) dla terenów ZL, ZL.ZZ – 0% 
12) dla terenów ZP, ZI – 0% 
13) dla terenów ZC – 0% 
14) dla terenów ZZL – 0% 
15) dla terenów WS – 0% 
16) dla terenów ZR, ZR.ZZ – 0% 
17) dla terenów KD, KDW, KDX – 0%  
18) dla terenów KP – 0% 
19) dla terenów W, K, T, O – 0%.  

 
§ 116. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 
 

§ 117. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący 
Rady Gminy 
Zygmunt Madej 

Załączniki do niniejszej uchwały są do wglądu w Urzędzie Gminy w 
Bogorii pokój Nr 5 


