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DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 239

1611

Uchwa³a Nr XXV/185/2005
Rady Gminy Koniusza
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego so³ectw Gminy Koniusza.

Na podstawie:
� art. 20 i 29 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r)
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 41 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. pó�n. zm.);

� po stwierdzeniu zgodno�ci projektu planu zagospodarowa-
nia przestrzennego so³ectw Gminy Koniusza z polityk¹ prze-
strzenn¹ Gminy, w tym generalnymi lokalnymi zasadami
zagospodarowania przestrzennego ujêtymi w Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Koniusza;

uchwala siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego so³ectw Gminy Koniusza, obejmuj¹cy nastêpuj¹ce so-
³ectwa:
[1] Biórków Wielki,
[2] Czernichów,
[3] Polekarcice,
zwany dalej planem.

2. Ustalenia planu sk³adaj¹ siê z:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika Nr 1 (od 1/1 do 1/3) - rysunku "Przeznaczenie

i zagospodarowanie terenu" w skali 1 : 2 000 stanowi¹ce-
go integraln¹ czê�æ uchwa³y,

3) za³¹cznika Nr 2 stanowi¹cego integraln¹ czê�æ uchwa³y,
zawieraj¹cego informacje na temat sposobu realizacji za-
pisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz za-
sadach ich finansowania,

4) za³¹cznika Nr 3, bêd¹cego integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y,
zawieraj¹cego informacje na temat sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu.

3. Przedmiotem ustaleñ na rysunku planu. "Przeznaczenie i za-
sady zagospodarowania terenu" s¹:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz ró¿-

nych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania,
2) granice stref technicznych linii elektroenergetycznych na-

powietrznych wysokiego napiêcia 110 kV,
3) granice stref technicznych linii elektroenergetycznych na-

powietrznych �redniego napiêcia 15 kV,
4) granice strefy technicznej gazoci¹gu wysokoprê¿nego,
5) granice strefy ochrony sanitarnej od cmentarzy,
6) granice strefy czê�ciowej ochrony konserwatorskiej,

4. Rysunek planu zawiera ponadto ustalenia podjête poza pro-
cedur¹ planu miejscowego, istotne dla realizacji planu. S¹ to:
1) granice �cis³ej ochrony konserwatorskiej,
2) obiekty zabytkowe objête ochron¹ prawn¹,
3) granice stref zasiêgu terenów zalewowych,
4) granice stref wystêpowania potencjalnych osuwisk,
5) granice obszarów zmeliorowanych,
6) granice ochrony bezpo�redniej ujêæ wody,
7) granice wp³ywu akustycznego drogi wojewódzkiej DW

775 i 776,
8) granice stref ochrony archeologicznej.

5. Zasady wyposa¿enia terenu w infrastrukturê techniczn¹ zosta³y
przedstawione w aneksie Nr 4 do uchwa³y. Przedmiotem anek-
su s¹ ramowe zasady uzbrojenia terenu, obejmuj¹ce przebiegi
tras infrastruktury technicznej, które nale¿y traktowaæ jako orien-
tacyjne, wymagaj¹ce u�ci�lenia na etapie opracowywania pro-
jektu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych zasi-
lania od w³a�ciwych instytucji bran¿owych (operatorów sieci).

6. Do planu do³¹cza siê poni¿ej wymienione aneksy, nie stano-
wi¹ce ustaleñ niniejszego planu:
Aneks Nr 1 -  Wykaz obiektów znajduj¹cych siê w rejestrze
obiektów zabytkowych Gminy Koniusza Wojewódzkiego Od-
dzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków,
Aneks Nr 2 - Wykaz obiektów znajduj¹cych siê w ewidencji
obiektów zabytkowych Gminy Koniusza Wojewódzkiego Od-
dzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków,
Aneks Nr 3 - Szacunkowy przyrost poboru mocy elektrycz-
nej i gazu sieciowego,
Aneks Nr 4 - Zasady wyposa¿enia terenu w infrastrukturê
techniczn¹, rysunek, skala 1: 10 000.
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§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Ochrona interesu publicznego w zakresie:

1) zapewnienia dostêpno�ci do us³ug publicznych,
2) uzupe³nienia i wzbogacenia wyposa¿enia w infrastruktu-

rê techniczn¹,
3) zapewnienia mo¿liwo�ci udro¿nienia i rozbudowy uk³adu

komunikacyjnego,
4) zachowania warto�ci �rodowiska kulturowego, przyrod-

niczego i krajobrazu.
2. Zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju miesz-

kalnictwa, us³ug i wytwórczo�ci z zachowaniem wymogów
³adu przestrzennego warto�ci �rodowiska kulturowego i przy-
rodniczego oraz krajobrazu.

3. Minimalizacja konfliktów pomiêdzy u¿ytkownikami przestrzeni.

§ 3

1. Ustala siê nastêpuj¹ce symbole identyfikacyjne dla tere-
nów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, o których
mowa w §1, ust. 3, pkt. 1):

1) MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
2) MN2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
3) MU - Tereny zabudowy wielofunkcyjnej, mieszkaniowo-
               us³ugowej
4) MP - Tereny zabudowy mieszkaniowej willowej
5) UP - Tereny us³ug publicznych
6) UU - Tereny zabudowy us³ugowej, komercyjnej
7) UK - Tereny kultu religijnego
8) US - Tereny sportu i rekreacji
9) ZP - Tereny zespo³ów dworsko-parkowych

10) ZD - Tereny zieleni urz¹dzonej, ogródków dzia³kowych
11) ZL - Tereny le�ne
12) RL - Tereny rolne z mo¿liwo�ci¹ zalesienia
13) ZC - Tereny cmentarzy
14) R1 - Tereny rolne
15) R2, R3 - Tereny rolne bez prawa zabudowy,
16) ZR-K - Tereny rolne o znaczeniu krajobrazowym
17) W - Tereny infrastruktury technicznej - tereny urz¹dzeñ
              zaopatrzenia w wodê,
18) K - Tereny infrastruktury technicznej - tereny urz¹dzeñ
             oczyszczania �cieków,
19) O - Tereny infrastruktury technicznej - tereny urz¹dzeñ
             usuwania odpadów,
20) WO - Tereny wód otwartych,
21) KDG, KDZ, KDL, KDD - Tereny komunikacji drogowej

§ 4

1. Je¿eli jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to ta-

kie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to prze-
znaczenie inne ni¿ podstawowe, które go wzbogaca i uzupe³-
nia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

3) przestrzeni publicznej - rozumie siê przez to teren ogól-
nodostêpny, u¿ytkowany na warunkach okre�lonych
przez w³adze samorz¹dowe,

4) zasadniczych cechach formy architektonicznej obiek-
tów zabytkowych lub historycznych - rozumie siê
przez to wysoko�æ obiektu, kszta³t dachu, zasady kompo-
zycji elewacji i kolorystyki takich obiektów wystêpuj¹cych
na danym terenie lub b¹d� w najbli¿szym otoczeniu,

5) dzia³ce budowlanej - rozumie siê przez to nieruchomo�æ
lub tak¹ jej czê�æ, która po³o¿ona jest w ca³o�ci w grani-
cach terenu przeznaczonego pod zabudowê oraz spe³nia
wymagane dla tego terenu warunki zabudowy i zagospo-
darowania.

6) wysoko�ci obiektu - rozumie siê wysoko�æ liczon¹ od po-
ziomu terenu wzd³u¿ �rodkowej osi budynku do kalenicy,

7) dzia³alno�ci nieuci¹¿liwej rozumie siê przez to dzia³al-
no�æ, nie wywo³uj¹c¹ zjawisk lub stanów utrudniaj¹cych
¿ycie, a zw³aszcza ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ po-
wietrza, odorów.

8) obudowie biologicznej cieku rozumie siê przez to ro-
�linno�æ le�n¹, zaro�low¹ i trawiast¹ zgodn¹ z warunka-
mi siedliskowymi.

§ 5

1. Ustala siê zasady ochrony:
1) dóbr kultury,
2) �rodowiska przyrodniczego,
3) krajobrazu,
4) ochrony przed ha³asem

2. Ustala siê zasady wyposa¿enia w nastêpuj¹ce systemy
infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) zaopatrzenia w wodê,
2) odprowadzania i oczyszczania �cieków,
3) zasilania w gaz,
4) zaopatrzenia w energiê elektryczn¹,
5) zaopatrzenia w ciep³o,
6) telekomunikacji,
7) gospodarki odpadami,
8) komunikacji.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwole-
nia na budowê w decyzjach administracyjnych nale¿y okre-
�laæ w odniesieniu do terenów wyznaczonych na rysunku
liniami rozgraniczaj¹cymi, z uwzglêdnieniem:
1) ustaleñ ogólnych zawartych w rozdziale I,
2) ustaleñ zawartych w rozdzia³ach II, III.

4. Drogi dojazdowe do dzia³ek - nie wyznaczone w planie -
nale¿y zaprojektowaæ jako drogi o szeroko�ci nie mniejszej
ni¿ wynika to z przepisów szczególnych, wytyczone w dro-
dze umów zawieranych pomiêdzy w³a�cicielami gruntów,
w oparciu o sporz¹dzane przez inwestorów projekty podzia-
³ów gruntów. Zakres przestrzenny projektu winien obejmo-
waæ tereny znajduj¹ce siê w s¹siedztwie, ze wskazaniem
sposobu w³¹czenia do systemu dróg publicznych oraz mo¿-
liwo�ci poprowadzenia sieci uzbrojenia technicznego.

5. Realizacja nowych lub przebudowa istniej¹cych budynków,
a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów
- nie mog¹ naruszaæ:
1) Praw w³a�cicieli, u¿ytkowników i administratorów tere-

nów s¹siaduj¹cych,
2) Norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych,
3) Innych wymagañ, a w szczególno�ci dotycz¹cych ochro-

ny �rodowiska, gospodarki wodnej i geologii oraz ochro-
ny dóbr kultury i krajobrazu - okre�lonych w przepisach
odrêbnych,

4) Ograniczeñ w dysponowaniu terenem wynikaj¹cych
z prawomocnych decyzji administracyjnych - Kodeks po-
stêpowania administracyjnego.

6. Na obszarze planu utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê i urz¹-
dzenia z mo¿liwo�ci¹ ich modernizacji, przebudowy i roz-
budowy oraz zmiany sposobu u¿ytkowania przy zachowa-
niu zasady, ¿e wszelkie dzia³ania inwestycyjne bêd¹ zmie-
rzaæ do uzyskania zgodno�ci z ustaleniami planu w zakre-
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sie przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospoda-
rowania terenów.

7. W przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudowy
nowo realizowanymi budynkami, obowi¹zuje tworzenie li-
nii zabudowy wzd³u¿ tras komunikacyjnych, co oznacza lo-
kalizacjê budynków mieszkalnych w nawi¹zaniu do prze-
wa¿aj¹cego usytuowania budynków przy danym odcinku
trasy komunikacyjnej,

8. Dla celów ochrony przed ha³asem ustala siê dopuszczalne
poziomy ha³asu w �rodowisku. Dla poszczególnych tere-
nów, zgodnie z art. 113 ust. 2, pkt. 1) ustawy Prawo ochro-
ny �rodowiska, poziom ha³asu nie mo¿e przekraczaæ:
1) Tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej

oraz zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ (MN, MU, MP)
powinny spe³niaæ wymogi okre�lone dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,

2) Tereny us³ug publicznych (UP) powinny spe³niaæ wymo-
gi okre�lone dla budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wie-
logodzinnym pobytem dzieci lub m³odzie¿y,

3) Tereny zieleni urz¹dzonej powinny spe³niaæ wymogi
okre�lone dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych
po³o¿onych poza miastem.

9. W granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹-
dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla ob-
s³ugi terenu w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodê oraz odprowadzania i oczyszcza-

nia �cieków,
2) zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, gaz sieciowy i ciep³o,
3) telekomunikacji,
4) komunikacji.
pod warunkiem, ¿e:
a) ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczno�ci z pozosta³y-

mi ustaleniami planu,
b) nie bêd¹ to przedsiêwziêcia, mog¹ce znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko jest i mo¿e byæ
wymagany, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony �rodowiska, z pó�niejszymi zmianami.

10. Ograniczenie, wyszczególnione w ust. 9, lit. b) nie dotyczy:
1) sieci kanalizacyjnych - odprowadzania i oczyszczania

�cieków,
2) systemów komunikacji,
3) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych

i radiolokacyjnych emituj¹cych dopuszczalne poziomy
elektromagnetycznego promieniowania, okre�lone
w przepisach szczególnych,

4) obiektów energetyki geotermalnej.
11. W obrêbie ca³ego obszaru objêtego planem ustanawia siê

zakaz budowy obiektów handlowych o powierzchni sprze-
da¿owej powy¿ej 1000 m2.

Rozdzia³ II
Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru objêtego planem

I. Ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury

§ 6

1. Wskazuje siê strefê �cis³ej ochrony konserwatorskiej,
oznaczon¹ na rysunku planu, obejmuj¹c¹ obiekty zabytko-
we i tereny, które podlegaj¹ ochronie prawnej zgodnie z wy-
maganiami przepisów szczególnych.

2. W granicach strefy �cis³ej ochrony konserwatorskiej obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady i wymagania ochrony:

1) ochrona pe³na istniej¹cej substancji zabytkowej, w szcze-
gólno�ci uk³adu komunikacyjnego, obiektów kubaturo-
wych, obiektów ma³ej architektury i zieleni,

2) dopuszcza siê remonty, modernizacjê i przebudowê istnie-
j¹cych wspó³czesnych obiektów pod warunkiem przysto-
sowania wygl¹du wymienionych obiektów do zasadniczych
cech formy architektonicznej obiektów zabytko-wych,

3) niezabudowane dot¹d tereny mieszkaniowe wchodz¹ce
w granice strefy ochrony konserwatorskiej podlegaj¹ pe³-
nej ochronie konserwatorskiej i wszelkie projekty zmian
dotychczasowego u¿ytkowania, w tym ewentualne nowe
podzia³y dzia³ek, wymagaj¹ uzgodnieñ z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków,

4) projekty zmian dotycz¹ce przekszta³ceñ obiektów zabyt-
kowych i u¿ytkowania terenów, w tym równie¿ przekszta³-
ceñ terenów zabudowanych, nale¿¹cych do strefy ochro-
ny konserwatorskiej wymagaj¹ uzgodnieñ z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków.

3. Wskazuje siê obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabyt-
ków wraz z obejmuj¹cymi je strefami �cis³ej ochrony kon-
serwatorskiej, oznaczone na rysunku planu, podlegaj¹ce
prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie przepisów
szczególnych. Do zabytków, o których mowa nale¿¹:
1) BIÓRKÓW WIELKI - ko�ció³ parafialny p.w. Wniebowziê-

cia NP Marii, dzwonnica, drzewostan, nr rej. A-445
z dn. 11.10.1977,

2) BIÓRKÓW WIELKI - zespó³ dworski: dwór, stajnia, park
ze stawem, nr rej. A-628 z dn. 7.01.1991,

4. Zasady i wymagania ochrony obiektów zabytkowych wy-
mienionych w ust. 3 okre�laj¹ przepisy ustaw szczególnych.

§ 7

1. Obejmuje siê czê�ciow¹ ochron¹ konserwatorsk¹
i ochron¹ kulturow¹ zabytkowe zespo³y i obiekty wpisane
do ewidencji obiektów zabytkowych, ujête w aneksie Nr 2.

2. W granicach ca³ego terenu so³ectw objêtych planem obo-
wi¹zuje zachowanie i konserwacja wszystkich obiektów za-
bytkowych wpisanych do ewidencji zabytków.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania obiektów:
1) utrzymuje siê obiekty wymienione w aneksie Nr 2, zgod-

nie z ust. 1 i zakazuje siê przekszta³ceñ powoduj¹cych ob-
ni¿enie ich warto�ci historycznych, estetycznych lub ar-
chitektonicznych,

2) dopuszcza siê modernizacjê pod warunkiem, ¿e dzia³ania
te nie spowoduj¹ utraty cech stylowych obiektów, gaba-
rytu bry³y, kszta³tu dachu i detalu architektonicznego,

3) rozbiórka obiektów wymienionych w aneksie 2, mo¿e byæ
przeprowadzona w wypadkach uzasadnionych po uzyska-
niu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków i wykonaniu na koszt inwestora dokumentacji in-
wentaryzacyjnej, pomiarowo-fotograficznej,

4) dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków w s¹siedz-
twie wymienionych obiektów, pod warunkiem zharmoni-
zowania skali zabudowy historycznej i wspó³czesnej
oraz wkomponowania elementów wspó³czesnych w spo-
sób nie naruszaj¹cy charakteru miejsca i gabarytów obiek-
tów historycznych,

5) projekty zmian zwi¹zane z naruszeniem elementów kon-
strukcyjnych lub przekszta³ceniem wygl¹du zewnêtrzne-
go wymienionych obiektów oraz dotycz¹ce najbli¿szego
s¹siedztwa tych obiektów wymagaj¹ uzgodnienia z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków.

6) zagospodarowanie terenów znajduj¹cych siê w strefie
czê�ciowej ochrony konserwatorskiej, dot¹d niezainwe-
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stowanych, podlega pe³nym uzgodnieniom odno�nie za-
sad zagospodarowania, w tym te¿ podzia³u dzia³ek, z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§ 8

1. Wskazuje siê strefê ochrony archeologicznej w celu ochrony
warto�ci naukowych i poznawczych zabytków archeologicznych,
oznaczonych na rysunku planu, o nastêpuj¹cych wymaganiach:
1) wyklucza siê przekszta³canie b¹d� u¿ytkowanie stanowisk

archeologicznych w ich granicach, które mog³oby powo-
dowaæ degradacjê ich warto�ci naukowej i kulturowej;
do tych dzia³añ nale¿¹ w szczególno�ci prace wybierzy-
skowe i niwelacyjne,

2) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany dotych-
czasowego zagospodarowania w granicach stanowiska
archeologicznego wymaga zapewnienia warunków
dla nadzoru archeologicznego i wcze�niejszego uzgadnia-
nia wszelkich dzia³añ inwestycyjnych z Ma³opolskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków,

3) przy wydawaniu wymaganej odrêbnymi przepisami de-
cyzji administracyjnej nale¿y podaæ informacjê o obecno-
�ci stanowiska archeologicznego.

II. Ustalenia w zakresie ochrony
i kszta³towania �rodowiska i krajobrazu

§ 9

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
�rodowiska przyrodniczego.
1) W zakresie ochrony systemu przyrodniczego obowi¹zuj¹

nastêpuj¹ce zasady:
a) ochrona istniej¹cych zadrzewieñ i sukcesywne wpro-

wadzenia zadrzewieñ w celu ochrony gleby przed erozj¹
szczególnie na terenach oznaczonych jako RL,

b) lokalizacja obiektów z zakresu przeznaczenia dopusz-
czalnego w obrêbie terenów ZL w sposób nie koliduj¹-
cy z planami urz¹dzania lasów,

c) lokalizacja obiektów i sieci infrastruktury technicznej
z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego w obrêbie te-
renów ZL jedynie w przypadku gdy nie ma mo¿liwo�ci
lokalizacji tych obiektów i sieci poza terenami ZL,

d) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych
ni¿ urz¹dzenia wodne, urz¹dzenia infrastruktury dro-
gowej, urz¹dzenia infrastruktury technicznej w odleg³o-
�ci mniejszej ni¿ 17 m od linii brzegowej cieków wod-
nych, w celu zachowania obudowy biologicznej cieku,

e) bezwzglêdna ochrona przed osuszeniem ma³ych i okre-
sowych zbiorników wodnych,

f) ochrona ci¹gu ekologicznego rzeki Szreniawy
przed zniszczeniem i przerwaniem ci¹g³o�ci, ochrona
przed zmianami stosunków wodnych, dodrzewianie od-
cinków przerwanej otuliny biologicznej w szeroko�ci
25 m po ka¿dej stronie cieku,

g) ochrona ci¹gu wodnego potoku Ropo³ek przed znisz-
czeniem i przerwaniem ci¹g³o�ci, ochrona przed zmia-
nami stosunków wodnych, dodrzewianie odcinków
przerwanej otuliny biologicznej w szeroko�ci 17 m
po ka¿dej stronie cieku,

h) ochrona ci¹gu wodnego potoku Scieklec przed znisz-
czeniem i przerwaniem ci¹g³o�ci, ochrona przed zmia-
nami stosunków wodnych, dodrzewianie odcinków
przerwanej otuliny biologicznej w szeroko�ci 20 m
po ka¿dej stronie cieku,

i)  ochrona ci¹gów wodnych pozosta³ych, nie wymienio-
nych z nazwy potoków, przed zniszczeniem i przerwa-
niem ci¹g³o�ci, ochrona przed zmianami stosunków
wodnych, dodrzewianie odcinków przerwanej otuliny
biologicznej w szeroko�ci 10 m po ka¿dej stronie cieku.

2) W zakresie ograniczania uci¹¿liwo�ci obiektów obowi¹zuje:
a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych �cieków

do gruntu i powierzchniowych zbiorników wód,
b) warunkiem realizacji zabudowy jest wyposa¿enie bu-

dynków w urz¹dzenia do odprowadzania �cieków,
c) pod³¹czenie obiektów mieszkaniowych, us³ugowych

i wytwórczo - rzemie�lniczych do sieci kanalizacyjnej
w zasiêgu obs³ugi sieci sukcesywnie wraz z budow¹
systemu kanalizacji,

d) ograniczanie uci¹¿liwo�ci lokalizowanych obiektów
do terenu, do którego odnosi siê tytu³ prawny na pod-
stawie udokumentowania zasiêgu uci¹¿liwo�ci we wnio-
skach o wydanie decyzji administracyjnych odno�nie
zagospodarowania terenu. Obowi¹zek nie dotyczy
obiektów, dla których mog¹ byæ ustanowione obszary
ograniczonego u¿ytkowania,

e) w przypadku ustanowienia obszarów ograniczonego
u¿ytkowania przyjêcie ustaleñ dla obszaru jako nad-
rzêdnych w stosunku do ustaleñ planu,

f)  zakaz lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których jest wymagane
sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na �rodowisko,
z wyj¹tkiem obiektów infrastruktury komunikacyjnej i in-
frastruktury technicznej wymienionej w § 5, pkt.10.

g) obowi¹zuje zakaz lokalizacji urz¹dzeñ wie¿ radiokomu-
nikacyjnych.

3) W zakresie ochrony przed zagro¿eniem powodziami obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) wznoszenie nowych obiektów budowlanych w obrêbie

terenów zalewowych, oznaczonych symbolem z indek-
sem "...x"" wymagaj¹ zastosowania odpowiednich roz-
wi¹zañ konstrukcyjno-budowlanych,

b) wznoszenie nowych obiektów budowlanych w obrêbie
terenów zalewowych oznaczonych symbolem z indek-
sem "...x", wymaga indywidualnego uzgadniania pro-
jektu zabudowy dla terenów zalewowych z administra-
torem cieku, b¹d� - dla terenów podmakaj¹cych, bezod-
p³ywowych - z odpowiednimi s³u¿bami geologicznymi.

4) W zakresie ochrony przed zagro¿eniem osuwania siê mas
ziemnych obowi¹zuj¹ zasady ujête w § 11.

5) W zakresie ochrony zasobów G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 409 "Niecka Miechowska", obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce ustalenia:
a) Zakaz budowy ujêæ wód podziemnych do celów nie zwi¹-

zanych z zaopatrzeniem w wodê ludno�ci lub produkcj¹
¿ywno�ci,

b) Zakaz prowadzenia ruroci¹gów transportuj¹cych substan-
cje chemiczne mog¹ce zanieczy�ciæ wody podziemne,

c) Nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeñ
przed przenikaniem zanieczyszczeñ do wód podziemnych
w przypadku realizacji nowych inwestycji na terenie pro-
jektowanego obszaru ochronnego zbiornika wód pod-
ziemnych. W szczególno�ci dotyczy to dróg wy¿szych klas
oraz baz paliw p³ynnych i obiektów ich prze³adunku.

§ 10

1. Ustala siê strefê ochronn¹ terenów rolnych - otwartych,
o warto�ciach krajobrazowych, oznaczon¹ na rysunku planu
symbolem ZR - K, zgodnie z przeznaczeniem oraz z warunkami
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zagospodarowania terenu podanymi w § 37 w celu zachowa-
nia i ochrony przed degradacj¹ wysokich warto�ci krajobrazu.

2. Na terenach objêtych ochron¹ krajobrazu dzia³aniem pod-
stawowym jest ochrona warto�ci widokowych. W granicach
terenów o warto�ciach krajobrazowych obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce wymagania:
1) zakazuje siê lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej,

w tym te¿ zabudowy zagrodowej i zwi¹zanej z przetwór-
stwem rolnym,

2) zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ wie¿ radiokomunikacyjnych,
3) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sportowych, us³ug tu-

rystyki, zgodnie z ustaleniami okre�lonymi w rozdziale III,
4) obowi¹zuje utrzymanie warunków umo¿liwiaj¹cych rozle-

g³e widoki z punktów i ci¹gów widokowych oznaczonych
na rysunku planu, z nakazem utrzymania sposobu zagospo-
darowania umo¿liwiaj¹cego pe³n¹ obserwacjê widoków,

5) obowi¹zuje sukcesywne kablowanie istniej¹cych i nowych
linii elektroenergetycznych niskich i �rednich napiêæ oraz li-
nii telekomunikacyjnych.

§ 11

1. Wskazuje siê strefê zagro¿eñ osuwaniem siê mas ziemnych,
oznaczon¹ na rysunku planu w celu ochrony przed zagro¿enia-
mi zwi¹zanymi z procesami spe³zywania mas ziemnych.

2. W granicach terenów objêtych stref¹ zagro¿eñ osuwania
siê mas ziemnych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania:
1) wprowadza siê zakaz lokalizacji nowej zabudowy na tere-

nach oznaczonych symbolem R2, w tym te¿ zabudowy
zagrodowej i zwi¹zanej z przetwórstwem rolnym,

2) wznoszenie nowych obiektów budowlanych w obrêbie
terenów budowlanych oznaczonych symbolem z indek-
sem "...o" wymaga obowi¹zkowego rozpoczêcia ka¿dego
procesu budowlanego od wykonania badañ geologiczno
- in¿ynierskich pod³o¿a celem rozstrzygniêcia co do przy-
datno�ci gruntu pod budowê danego obiektu oraz danych
niezbêdnych do zastosowania odpowiednich rozwi¹zañ
konstrukcyjno-budowlanych,

3) wznoszenie nowych obiektów budowlanych w obrêbie
terenów oznaczonych symbolem z indeksem "...o" wy-
maga indywidualnego uzgadniania projektu zabudowy
na etapie wydawania pozwolenia na budowê, zgodnie
z przepisami szczególnymi.

§ 12

1. Ustala siê strefê ochrony sanitarnej od cmentarzy, ozna-
czon¹ na rysunku planu.

2. W obrêbie strefy ochrony sanitarnej od cmentarza zakazuje
siê lokalizowania:
1) zabudowañ mieszkalnych,
2) zak³adów produkuj¹cych ¿ywno�æ,
3) zak³adów ¿ywienia zbiorowego i zak³adów przechowuj¹-

cych ¿ywno�æ,
4) studzien dla celów konsumpcyjnych.

III. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§ 13

1. Ustanawia siê nastêpuj¹ce strefy, przedstawione na rysun-
ku planu oraz w aneksie Nr 3 i 4, wynikaj¹ce z przepisów
szczególnych, jako ustalenia obowi¹zuj¹ce:
1) strefa techniczna wzd³u¿ istniej¹cej napowietrznej linii wy-

sokiego napiêcia 110 kV,

2) strefy techniczne wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych
napowietrznych linii �redniego napiêcia 15 kV,

3) strefy techniczne wzd³u¿ istniej¹cych gazoci¹gów wyso-
kiego ci�nienia,

4) strefa techniczna wokó³ istniej¹cej stacji gazowej I stopnia.
2. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, wymienio-

nych w ust. 1, ustalono w postanowieniach przepisów szcze-
gólnych. Zamieszczono je w aneksie Nr 3, w formie informa-
cji uzupe³niaj¹cych, nie stanowi¹cych ustaleñ planu.

§ 14

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê:
1) system zaopatrzenia w wodê so³ectw Gminy Koniusza

powinien zapewniæ wszystkim mieszkañcom jak i pozo-
sta³ym odbiorcom wymagan¹ ilo�æ wody i niezawodno�æ
dostaw, oraz jako�æ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi szczególnymi,

2) g³ówne �ród³a zasilania w wodê stanowi¹ w³asne ujêcia
wód podziemnych, tj. studnie wiercone.

2. Dla prawid³owego zaopatrzenia w wodê na cele komunalne
i ochronê przeciwpo-¿arow¹ ustala siê nastêpuj¹cy system
zaopatrzenia w wodê:
1) z ujêcia Chor¹¿yce so³ectwa: Chor¹¿yce, Muniaczkowi-

ce, Piotrkowice Wielkie, Piotrkowice Ma³e (czê�æ), Budzie-
jowice, Niegardów, Kolonia Niegardów, Gnatowice, Prze-
s³awice, Rzêdowice, Dalewice;

2) z ujêcia Polekarcice so³ectwa: Koniusza, Pos¹dza, Piotr-
kowice Ma³e (czê�æ), Górka Jakliñska, Polekarcice, £ysz-
kowice, Wierzbno (czê�æ);

3) z ujêcia Zielona so³ectwa: Zielona, Biórków Ma³y, Wro-
nin, Biórków Wielki (czê�æ), Wroniec, W¹sów, Szarbia,
Glew, Glewiec, Czernichów, Karwin, Wierzbno (czê�æ),
Siedliska;

4) doprowadzenie wody do poszczególnych grup odbiorców
lub odbiorców indywidualnych nast¹pi w oparciu o sieci
rozdzielcze;

5) nowoprojektowane przewody wodoci¹gowe powinny byæ
wyposa¿one w hydranty zewnêtrzne zgodnie z przepisa-
mi i normami obowi¹zuj¹cymi w zakresie ochrony prze-
ciwpo¿arowej.

3. Zaleca siê modernizacjê w/w wodoci¹gów i wykonanie awa-
ryjnych po³¹czeñ pomiêdzy uk³adami sieci wodoci¹gowych,
umo¿liwiaj¹cych awaryjne zasilanie w wodê poszczególnych
obszarów Gminy.

4. Dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê z indywidualnych stud-
ni z uwzglêdnieniem warunków okre�lonych w przepisach
szczególnych.

5. Obowi¹zuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym ujêæ
wody, urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych, tj. chlorowni, hy-
droforni i zbiorników oraz sieci wodoci¹gowej, a tak¿e ist-
niej¹cych rezerwowych odwiertów, oraz zapewnienie ochro-
ny ujêæ wody zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Ustala siê dla nowych terenów zabudowy wyprzedzaj¹c¹
lub równoleg³¹ w stosunku do zainwestowania budowê sie-
ci wodoci¹gowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych
standardów w zakresie ilo�ci i jako�ci wody.

7. Ustala siê pokrycie zapotrzebowania na wodê dla celów prze-
ciwpo¿arowych zgodnie z przepisami szczególnymi przez ist-
niej¹cy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodê.

§ 15

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania i oczysz-
czania �cieków sanitarnych:
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1) dla poszczególnych miejscowo�ci ustala siê nastêpuj¹ce
rozwi¹zania:
a) oczyszczalniê grupow¹ Muniaczkowice - Przes³awice

dla obs³ugi so³ectw: Muniaczkowice, Przes³awice, Nie-
gardów Kolonia, Chor¹¿yce, Budziejowice, Rzêdowice,
Dalewice, Gnatowice;

b) oczyszczalniê grupow¹ w miejscowo�ci Biórków Wielki
dla obs³ugi so³ectw: Biórków Wielki, Biórków Ma³y,
Zielona, Polekarcice;

c) oczyszczalniê grupow¹ w miejscowo�ci Karwin dla ob-
s³ugi so³ectw: Karwin, Szarbia, Wierzbno, Pos¹dza, Wro-
nin, Wroniec, Siedliska, Czernichów, Glew, Glewiec,
W¹sów;

d) oczyszczalniê �cieków w Piotrkowicach Ma³ych dla ob-
s³ugi so³ectw: Piotrkowice Ma³e, Koniusza;

e)  oczyszczalniê �cieków w £yszkowicach dla obs³ugi miej-
scowo�ci £yszkowice;

f)  dopuszcza siê indywidualne systemy lokalne w postaci
ma³ych oczyszczalni �cieków;

2) na terenach zainwestowanych, nie uzbrojonych w kanali-
zacjê sanitarn¹ oraz na terenach zabudowy rozproszonej,
gdzie nie przewiduje siê zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza siê gromadzenie �cieków w zbiornikach bez-
odp³ywowych z systematycznym wywozem �cieków
do punktów zlewnych. Zbiorniki bezodp³ywowe oraz wy-
wóz �cieków winny spe³niaæ warunki okre�lone w przepi-
sach szczególnych;

3) obowi¹zuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym ist-
niej¹cych oczyszczalni �cieków, urz¹dzeñ i obiektów to-
warzysz¹cych.

§ 16

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz, lokali-
zacji oraz budowy obiektów:
1) Podstawowym �ród³em zaopatrzenia w gaz pozostaje ist-

niej¹ca stacja gazowa I stopnia Muniaczkowice oraz sieæ
gazoci¹gów �redniego ci�nienia wyprowadzonych z tej
stacji.

2) Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê budowê ga-
zoci¹gów �redniego ci�nienia.

3) Dopuszczalne trasy gazoci¹gów nie mog¹ kolidowaæ z po-
zosta³ymi ustaleniami planu.

4) Wzd³u¿ istniej¹cych gazoci¹gów wysokiego i �redniego
ci�nienia oraz wokó³ istniej¹cej stacji gazowej I stopnia
nale¿y utrzymaæ strefy techniczne, a wzd³u¿ gazoci¹gów
projektowanych - strefy kontrolowane.

5) Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref technicz-
nych i kontrolowanych, o których mowa w pkt. 4) ustalono
w postanowieniach przepisów szczególnych i zamieszczo-
no w aneksie Nr 3, w formie informacji uzupe³niaj¹cych,
nie stanowi¹cych ustaleñ planu.

6) Gazoci¹gi nale¿y uk³adaæ poza obrêbem linii rozgranicza-
j¹cych dróg, lokalizowanie ich w obrêbie pasa drogowe-
go dopuszcza siê wyj¹tkowo na warunkach okre�lonych
przez zarz¹dcê drogi.

§ 17

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹ oraz zasady ustanawiania stref technicznych
wokó³ obiektów elektroenergetyki:
1) Podstawowym �ród³em zaopatrzenia w energiê elek-

tryczn¹ pozostaje istniej¹ca sieæ �redniego napiêcia 15 kV,
wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV,

GPZ Lubocza i GPZ Proszowice, zlokalizowanych poza ob-
szarem objêtym planem.

2) Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê budowê na-
powietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych �red-
niego i niskiego napiêcia oraz lokalizacjê napowietrznych
i wnêtrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

3) Dopuszczalne trasy linii elektroenergetycznych oraz lo-
kalizacje stacji transformatorowych nie mog¹ kolidowaæ
z pozosta³ymi ustaleniami planu.

4) Wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych linii elektroenerge-
tycznych oraz wokó³ stacji transformatorowych nale¿y za-
chowaæ strefy techniczne.

5) Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref technicz-
nych, o których mowa w pkt. 4) ustalono w postanowie-
niach przepisów szczególnych i zamieszczono w aneksie
nr 3 w formie informacji uzupe³niaj¹cych, nie stanowi¹-
cych ustaleñ planu.

6) Linie elektroenergetyczne nale¿y uk³adaæ poza obrêbem
linii rozgraniczaj¹cych dróg, lokalizowanie ich w obrêbie
pasa drogowego dopuszcza siê wyj¹tkowo na warunkach
okre�lonych przez zarz¹dcê drogi.

7) W obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê lokalizowanie
wolnostoj¹cych szaf z urz¹dzeniami, aparatur¹ i osprzê-
tem infrastruktury elektroenergetyki, na warunkach okre-
�lonych przez zarz¹dcê drogi.

8) Kioski wolnostoj¹cych stacji transformatorowych 15/0,4 kV
budowanych w wykonaniu wnêtrzowym powinny charak-
teryzowaæ siê zminimalizowanymi gabarytami i wystro-
jem architektonicznym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ za-
budow¹.

§ 18

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w ciep³o:
1) Utrzymuje siê istniej¹ce indywidualne systemy grzew-

cze lokalne oraz dopuszcza siê dla terenów objêtych pla-
nem budowê lokalnych kot³owni stosuj¹cych paliwa eko-
logiczne.

2) Rozwi¹zania techniczne i media grzewcze powinny sta-
nowiæ urz¹dzenia nieuci¹¿liwe dla �rodowiska,

3) W miejsce wêglowych �róde³ ciep³a zaleca siê wykorzy-
stanie gazu, innych paliw ekologicznych b¹d� energii elek-
trycznej.

§ 19

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji oraz budowy
obiektów energetyki geotermalnej:
1) na ca³ym obszarze objêtym planem dopuszcza siê lokali-

zacjê obiektów energetyki geotermalnej pod warunkiem:
a) niewystêpowania sprzeczno�ci z pozosta³ymi ustale-

niami planu,
b) spe³nienia wymagañ, okre�lonych w przepisach odrêb-

nych, a w szczególno�ci w przepisach prawa geologicz-
nego i górniczego, wodnego, w przepisach dotycz¹cych
ochrony �rodowiska i innych,

c) przeprowadzenia rozpoznania hydrogeologicznego
oraz analiz techniczno-ekonomicznych, uzasadniaj¹cych
mo¿liwo�æ i celowo�æ przedsiêwziêcia,

d) dokonania oceny oddzia³ywania na �rodowisko pro-
jektowanej inwestycji,

2) na terenach obiektów energetyki geotermalnej dopusz-
cza siê wznoszenie obiektów administracyjno-technicz-
nych zwi¹zanych z eksploatacj¹ i wykorzystywaniem pro-
jektowanych obiektów energetyki geotermalnej.



� 10787 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 239 Poz. 1611

§ 20

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi u¿ytkowników sys-
temów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urz¹dzeñ
i sieci infrastruktury telekomunikacji na obszarze objêtym
planem:
1) Us³ugi telekomunikacji mog¹ �wiadczyæ wszyscy upraw-

nieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych.
2) Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê lokalizacjê sieci

infrastruktury telekomunikacji oraz obiektów z urz¹dzenia-
mi infrastruktury telekomunikacji, dopuszczalne lokalizacje
nie mog¹ kolidowaæ z pozosta³ymi ustaleniami planu.

3) Urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji nale¿y umieszczaæ:
a) wewn¹trz obiektów kubaturowych istniej¹cych

lub wznoszonych w ramach przeznaczenia podstawo-
wego terenów,

b) w budynkach wolnostoj¹cych, jako obiekty infrastruk-
tury telekomunikacji, lokalizowane w ramach przezna-
czenia dopuszczalnego terenów, pod warunkiem mini-
malizacji gabarytów budynków oraz dostosowania
wystroju architektonicznego budynków do wymagañ
okre�lonych dla przeznaczenia podstawowego terenu,

c) w przypadku konieczno�ci budowy kontenerowych obiek-
tów telekomunikacji, nale¿y je maskowaæ wysokimi, gê-
stymi krzewami, aby unikn¹æ niekorzystnego wp³ywu
tych obiektów na walory estetyczne przestrzeni.

4) W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projekto-
wanych dróg dopuszcza siê prowadzenie linii telekomuni-
kacyjnych oraz lokalizacjê szafek z urz¹dzeniami infrastruk-
tury telekomunikacji - na warunkach okre�lonych przez za-
rz¹dcê drogi.

§ 21

1. W zakresie gospodarki odpadami utrzymuje siê dotychcza-
sowe zasady, polegaj¹ce na indywidualnym gromadzeniu
odpadów i wywo¿eniu ich z gospodarstw domowych, obiek-
tów i terenów us³ugowych na wysypisko po³o¿one poza ob-
szarem objêtym niniejszym planem miejscowym.

IV. Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 22

1. Ustala siê przeznaczenie terenów, oznaczonych na rysunku
planu KDG, KDZ, KDL, KDD - tereny komunikacji drogowej.

2. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce minimalne szeroko�ci w li-
niach rozgraniczaj¹cych (w granicach dok³adno�ci skali pla-
nu) dla poszczególnych klas dróg publicznych:
1) droga klasy KDG (g³ówna) w ci¹gu dróg wojewódzkich

776 i 775 25 m
2) drogi klasy KDZ (zbiorcze) 20 m
3) drogi klasy KDL (lokalne) 15 m
4) drogi klasy KDD (dojazdowe) 15 m
Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych ulic okre�la rysunek planu.

3. Przyjmuje siê strefê wp³ywu drogi KDG, nr 776 do 50 m
od osi drogi,

4. Przyjmuje siê strefê wp³ywu drogi KDG, nr 775 do 25 m
od osi drogi

5. Urz¹dzenia obce nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹ po-
winny byæ lokalizowane poza liniami rozgraniczaj¹cymi pa-
sów drogowych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Ustala siê zasadê pe³nej zgodno�ci parametrów technicz-
nych i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg
z okre�lonymi w przepisach szczególnych.

7. W niektórych przypadkach, uzasadnionych istniej¹cym za-
gospodarowaniem terenu, b¹d� szczegó³owymi rozwi¹-
zaniami komunikacyjnymi dopuszcza siê mo¿liwo�æ od-
stêpstw od szeroko�ci, linii rozgraniczaj¹cych podanych
w ust.2.

8. Ustala siê mo¿liwo�æ lokalizacji miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych w formie zatok postojowych lub par-
kingów przykrawê¿nikowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹-
cych dróg klas KDL i KDD.

9. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowe-
mu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych
jako KDG, KDZ, KDL oraz KDD mog¹ byæ - pod warunkiem
zgody zarz¹dcy terenu:
1) ci¹gi piesze,
2) ci¹gi rowerowe,
3) wyj¹tkowo z uzasadnionych powodów ci¹gi, obiekty

i urz¹dzenia obce, nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹,
4) zatoki autobusowe i urz¹dzone przystanki dla pasa¿erów,
5) zieleñ o charakterze estetycznym i izolacyjnym,
6) urz¹dzenia s³u¿¹ce izolacji od uci¹¿liwo�ci ruchu dro-

gowego,
7) elementy ma³ej architektury.

10. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce ci¹gów pieszo - jezdnych
³¹cz¹cych wiêcej ni¿ dwie dzia³ki budowlane na szeroko�æ
8 m. W odniesieniu do tych ci¹gów ustala siê:
1) odleg³o�æ ogrodzeñ: min. 5 m od osi drogi,
2) odleg³o�æ budynków: min. 12 m od osi drogi.

11. Ustala siê obowi¹zek zapewnienia przez u¿ytkowników te-
renów MN, MU, MP, UU, UP miejsc postojowych w grani-
cach dzia³ki,

12. Ustala siê sposób w³¹czeñ komunikacyjnych do dróg wo-
jewódzkich i powiatowych odno�nie klas, funkcji i akcesji
zgodnie z przepisami szczególnymi.

13. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu
do poszczególnych klas dróg zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.

14. Dla dróg publicznych ustala siê lokalizacjê ogrodzeñ tere-
nów budowlanych poza liniami rozgraniczaj¹cymi tych dróg.

Rozdzia³ III
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy

i zagospodarowania poszczególnych kategorii terenów

§ 23

1. Wyznacza siê nastêpuj¹ce kategorie przeznaczenia terenów
w granicach administracyjnych so³ectw Gminy Koniusza,
oznaczone na rysunku planu:

1) MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
W granicach terenów MN obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §25.

2) MN2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
W granicach terenów MN obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §26.

3) MU- Tereny zabudowy wielofunkcyjnej , mieszkanio-
wo - us³ugowej
W granicach terenów MU obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §27.

4) MP - Tereny zabudowy mieszkaniowej willowej
W granicach terenów MP obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §28.
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5) UP - Tereny us³ug publicznych
W granicach terenów UP obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §29.

6) UU - Tereny zabudowy us³ugowej, komercyjnej
W granicach terenów UU obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §30.

7) UK - Tereny kultu religijnego
W granicach terenów UK obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §31.

8) US- Tereny sportu i rekreacji
W granicach terenów US obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §32.

9) ZP -  Tereny zespo³ów dworsko-parkowych
W granicach terenów ZP obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §33.

10) ZD - Tereny zieleni urz¹dzonej, ogródków dzia³kowych
W granicach terenów ZD obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §34.

11) ZL - Tereny le�ne
W granicach terenów ZL obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §35.

12) RL - Tereny rolne z mo¿liwo�ci¹ zalesienia
W granicach terenów RL obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §36.

13) ZC - Tereny cmentarzy
W granicach terenów ZC obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §37

14) R1, R2, R3, ZR-K - Tereny rolne
W granicach terenów R1, R2, R3 i ZR-K obowi¹zuje prze-
znaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, o których mowa w §38.

15) Tereny infrastruktury technicznej: W - tereny zaopa-
trzenia w wodê, K - tereny urz¹dzeñ oczyszczania �cie-
ków, O - tereny gromadzenia i neutralizacji odpadów
W granicach terenów infrastruktury technicznej obowi¹-
zuje przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, o których mowa w §39.

16) WO - Tereny wód otwartych,
W granicach terenów WO obowi¹zuje przeznaczenie, wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w §40.

17) KDG, KDZ, KDL, KDD - Tereny komunikacji drogowej
W granicach terenów KDG, KDZ, KDL, KDD obowi¹zuje
przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu, o których mowa w §41.

§ 24

1. Dla wszystkich kategorii terenów ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê i urz¹dzenia z mo¿liwo-
�ci¹ ich modernizacji, przebudowy i rozbudowy oraz zmia-
ny sposobu u¿ytkowania przy zachowaniu zasady, ¿e wszel-
kie dzia³ania inwestycyjne bêd¹ zmierzaæ do uzyskania
zgodno�ci z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia
oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenów,

2) Realizacja zabudowy na dzia³ce po³o¿onej w terenach
objêtych systemami kanalizacji wymaga pod³¹czenia
dzia³ki do tych systemów, a do czasu ich realizacji mo¿li-
we jest stosowanie tymczasowych rozwi¹zañ technicz-
nych pod warunkiem zapewnienia w instalacji wewnêtrz-
nej w budynkach parametrów technicznych umo¿liwia-
j¹cych sukcesywne pod³¹czenie do systemów, o których
mowa w § 38.

3) Warunkiem realizacji zabudowy na dzia³ce jest uregulo-
wany dostêp tej dzia³ki do drogi publicznej.

4) warunkiem realizacji zabudowy na dzia³ce jest zapew-
nienie minimalnej szeroko�ci frontu dzia³ki - 20 m,
przy k¹cie po³o¿enia granic dzia³ki w stosunku do pasa
drogowego od 45º  do 135º . Powierzchnie dzia³ek i spo-
sób ich zagospodarowania w odniesieniu do terenów
MN1, MN2, MU, MP, UP, UU nale¿y okre�laæ z uwzglêd-
nieniem ustaleñ podanych w paragrafach od 25 do 30.
Dopuszcza siê, w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, odstêpstwo od podanych zasad, przy zachowaniu
wymogów utrzymania ³adu przestrzennego i przepisów
szczególnych wynikaj¹cych z Prawa Budowlanego.

5) Drogi dojazdowe do dzia³ek - nie wyznaczone w planie -
nale¿y zaprojektowaæ jako drogi o szeroko�ci nie mniej-
szej ni¿ wynika to z przepisów szczególnych, wytyczone
w drodze umów zawieranych pomiêdzy w³a�cicielami
gruntów, w oparciu o sporz¹dzane przez inwestorów
projekty podzia³ów gruntów. Zakres przestrzenny pro-
jektu winien obejmowaæ tereny znajduj¹ce siê w s¹siedz-
twie, ze wskazaniem sposobu w³¹czenia do lokalnego
uk³adu komunikacyjnego oraz mo¿liwo�ci prowadzenia
lokalnej sieci uzbrojenia technicznego.

6) W przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudo-
wy nowo realizowanymi budynkami, obowi¹zuje two-
rzenie uporz¹dkowanych linii zabudowy wzd³u¿ tras ko-
munikacyjnych, co oznacza lokalizacjê budynków miesz-
kalnych w nawi¹zaniu do przewa¿aj¹cego usytuowania
budynków przy danym odcinku trasy komunikacyjnej,

7) Warunkiem realizacji zabudowy na dzia³ce jest zapew-
nienie ochrony przeciwpo¿arowej zgodnie z przepisami
szczególnymi.

8) Niezbêdne powierzchnie postojowe powinny byæ zapew-
nione w granicach wydzielonej dzia³ki budowlanej.

9) Warunkiem realizacji zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolem z indeksem "...x" jest uzyskanie uzgod-
nienia od administratora cieku - dla terenów zalewo-
wych, b¹d� odpowiednich s³u¿b geologicznych - dla tere-
nów podmakaj¹cych, bezodp³ywowych.

10) Warunkiem realizacji zabudowy w terenach zagro¿o-
nych osuwaniem siê mas ziemnych, oznaczonych sym-
bolem z indeksem "...o", jest obowi¹zek rozpoczêcia
ka¿dego procesu budowlanego od wykonania badañ
geologiczno - in¿ynierskich pod³o¿a celem rozstrzygniê-
cia co do przydatno�ci gruntu pod budowê danego
obiektu, uzyskanie danych niezbêdnych do zastosowa-
nia odpowiednich rozwi¹zañ konstrukcyjno-budowla-
nych oraz uzgodnienie projektu zabudowy na etapie wy-
dawania pozwolenia na budowê, zgodnie z przepisami
szczególnymi.

11) Warunkiem przekszta³cenia zagospodarowania, podzia³u
dzia³ek, b¹d� realizacji zabudowy na terenach oznaczo-
nych symbolem z indeksem "...d" jest uzyskanie uzgod-
nienia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

12) Zakazuje siê wznoszenia obiektów przeznaczonych na po-
byt ludzi w obrêbie granic strefy technicznej linii elektro-
energetycznych.
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13) Zakazuje siê wznoszenia obiektów przeznaczonych na po-
byt ludzi w obrêbie granic strefy technicznej od gazoci¹-
gu wysokoprê¿nego.

14) Obiekty nie mog¹ stwarzaæ uci¹¿liwo�ci w obrêbie zabu-
dowy mieszkaniowej.

15) Zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ wie¿ radiokomunikacyj-
nych w terenach zabudowy mieszkaniowej MN, MU, MP
i UP oraz terenach oznaczonych symbolem ZR-K i R2, R3.
W pozosta³ych terenach obowi¹zuje stosowanie przepi-
sów szczególnych.

16) W granicach stref oznaczonych na rysunku planu, obo-
wi¹zuj¹ ustalenia zawarte w rozdziale II.

§ 25

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
1) przeznaczenie podstawowe:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
b) zabudowa rekreacyjna,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budownictwo mieszkalne wraz z obiektami gospodar-

czymi, zwi¹zanymi z produkcj¹ roln¹, tworz¹ce zabu-
dowê zagrodow¹,

b) zabudowa us³ugowa zlokalizowana w budynkach
mieszkalnych- obiekty i urz¹dzenia us³ug komercyjnych
w zakresie handlu detalicznego, nieuci¹¿liwego rzemio-
s³a, gastronomii, rekreacji,

c) pomocnicze obiekty gospodarcze i gara¿e, wbudowa-
ne lub przybudowane do budynków mieszkalnych,
b¹d� w budynkach wolnostoj¹cych,

d) zabudowa us³ugowa - obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce re-
alizacji celów publicznych,

e) drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
f)  obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. W granicach terenów MN obowi¹zuje zakaz lokalizacji:
1) zabudowy mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym,
2) zabudowy wielorodzinnej,
3) urz¹dzeñ wie¿ radiokomunikacyjnych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów MN:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwo�ci¹ jej mo-

dernizacji, rozbudowy i przebudowy z zachowaniem wa-
runków okre�lonych w pkt. 2), 3), 4), 5) i 6).

2) obowi¹zuje w przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹-
gów zabudowy nowo realizowanymi budynkami, tworze-
nie uporz¹dkowanych linii zabudowy wzd³u¿ tras komuni-
kacyjnych, co oznacza lokalizacjê budynków mieszkalnych
w nawi¹zaniu do przewa¿aj¹cego usytuowania budyn-
ków przy danym odcinku trasy komunikacyjnej,

3) na wyznaczonych terenach budowlanych dopuszcza siê
wprowadzenie funkcji uzupe³niaj¹cych, np. us³ug, rzemio-
s³a pod warunkiem prowadzenia dzia³alno�ci nieuci¹¿li-
wej, zamykaj¹cej siê w granicach dzia³ki,

4) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³ugo-
wych powinna spe³niaæ wymagania:
a) wysoko�æ budynku nie mo¿e byæ wiêksza do kalenicy

ni¿ 9 m, z tolerancj¹ do 10%, w przypadku uzupe³niania
istniej¹cych ci¹gów zabudowy nowo realizowanymi bu-
dynkami dopuszcza siê zmianê ich wysoko�ci pod wa-
runkiem, ¿e wysoko�æ nowych budynków bêdzie rów-
na wysoko�ci budynków s¹siednich lub �redniej ich wy-
soko�ci,

b) wysoko�æ zabudowy rekreacyjnej nie mo¿e byæ wiêk-
sza do kalenicy ni¿ 7 m,

c) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowy-
wanych budynków nale¿y wznosiæ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia po³aci 30º -45º  z do-
puszczeniem dachów wielospadowych,

d) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolo-
rze czerwonobr¹zowym, czerwono-ceglastym, br¹zo-
wym, ciemnozielonym,

e) poddasza mog¹ byæ do�wietlone za pomoc¹ lukarn na-
krytych daszkami dwuspadowymi lub jednospadowy-
mi oraz oknami po³aciowymi,

f)  nie zezwala siê zastosowania jako materia³ów wykoñ-
czeniowych plastykowych listew elewacyjnych typu si-
ding, zaleca siê stosowanie materia³ów pochodzenia
rodzimego (kamieñ naturalny, ³amany, drewno impre-
gnowane w kolorze naturalnym),

g) zaleca siê stosowanie ganków w pojêciu tradycyjnym
na �rodku frontowej elewacji,

5) wielko�æ dzia³ki pod now¹ zabudowê i wielko�æ powierzch-
ni zabudowanej ustala siê:
a) dla zabudowy mieszkaniowej ustala siê minimaln¹ wiel-

ko�æ dzia³ek pod now¹ zabudowê - 10 a, z tolerancj¹
15% w przypadku podzia³ów istniej¹cych,

b) powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,

c) ustala siê utrzymanie pasa terenów niezabudowanych
o szeroko�ci co najmniej 15 m wzd³u¿ granicy komplek-
su le�nego, je�li dzia³ka budowlana s¹siaduje z takim
kompleksem.

6) forma wolnostoj¹cych obiektów us³ugowych i obiektów go-
spodarczych, powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) wysoko�æ obiektów us³ugowych nie mo¿e przekraczaæ

7 m, a dla obiektów gospodarczych - 6 m,
b) dachy dwuspadowe, symetryczne, z dopuszczeniem jed-

nospadowych i wielospadowych, o jednakowym k¹cie
nachylenia po³aci 15º -30º , kolorystyka materia³ów wy-
koñczeniowych musi byæ zharmonizowana z kolorystyk¹
pozosta³ych budynków zlokalizowanych na dzia³ce.

4. Odno�nie terenów oznaczonych symbolem MNx obowi¹zuj¹
ustalenia z ust. 1, 2, i 3, a ponadto wprowadza siê wymóg:
1) zastosowania rozwi¹zañ konstrukcyjno-budowlanych

uwzglêdniaj¹cych okresowe wylewy wód,
2) indywidualnego uzgadniania projektu zabudowy na eta-

pie wydawania po-zwolenia na budowê z administrato-
rem cieku - dla terenów zalewowych, b¹d� odpowiednich
s³u¿b geologicznych - dla terenów podmakaj¹cych, bez-
odp³ywowych.

5. Odno�nie terenów oznaczonych symbolem MNo obowi¹-
zuj¹ ustalenia z ust. 1, 2 i 3, a ponadto:
1) wznoszenie nowych obiektów budowlanych w obrêbie

terenów oznaczonych symbolem MNo wymaga obowi¹z-
kowego rozpoczêcia ka¿dego procesu budowlanego
od wykonania badañ geologiczno - in¿ynierskich pod³o-
¿a celem rozstrzygniêcia co do przydatno�ci gruntu
pod budowê danego obiektu oraz danych niezbêdnych
do zastosowania odpowiednich rozwi¹-zañ konstrukcyj-
no-budowlanych,

2) wznoszenie nowych obiektów budowlanych w obrêbie te-
renów oznaczonych symbolem MNo wymaga indywidu-
alnego uzgadniania projektu zabudowy na etapie wyda-
wania pozwolenia na budowê, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi,

6. Odno�nie terenów oznaczonych symbolem MNd ustala siê
zasady zabudowy i za-gospodarowania terenu w zale¿no-
�ci od wskazañ i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków.
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§ 26

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej
1) przeznaczenie podstawowe budownictwo mieszkaniowe

jednorodzinne,
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa us³ugowa zlokalizowana w budynkach
mieszkalnych- obiekty i urz¹dzenia us³ug komercyjnych
w zakresie handlu detalicznego, nieuci¹¿liwego rzemio-
s³a, gastronomii, rekreacji,

b) pomocnicze obiekty gospodarcze i gara¿e, wbudowa-
ne lub przybudowane do budynków mieszkalnych,
b¹d� w budynkach wolnostoj¹cych,

c) drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. W granicach terenów MN2 obowi¹zuje zakaz lokalizacji:
1) zabudowy mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym,
2) zabudowy wielorodzinnej,
3) urz¹dzeñ wie¿ radiokomunikacyjnych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów MN2:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwo�ci¹ jej mo-

dernizacji, rozbudowy i przebudowy z zachowaniem wa-
runków okre�lonych w pkt. 2), 3), 4), 5) i 6).

2) obowi¹zuje w przypadku kontynuacji istniej¹cych ci¹gów
zabudowy nowo realizowanymi budynkami, tworzenie
uporz¹dkowanych linii zabudowy wzd³u¿ tras komunika-
cyjnych, co oznacza lokalizacjê budynków mieszkalnych
w nawi¹zaniu do przewa¿aj¹cego usytuowania budyn-
ków przy danym odcinku trasy komunikacyjnej,

3) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i us³u-
gowych powinna spe³niaæ wymagania:
a) wysoko�æ budynku nie mo¿e byæ wiêksza do kalenicy

ni¿ 9 m, z tolerancj¹ do 10%,
b) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowy-

wanych budynków nale¿y wznosiæ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia po³aci 30º -45º  z do-
puszczeniem dachów wielospadowych,

c) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze
czerwonobr¹zowym, czerwono-ceglastym, br¹zowym,
ciemnozielonym,

d) poddasza mog¹ byæ do�wietlone za pomoc¹ lukarn na-
krytych daszkami dwuspadowymi lub jednospadowy-
mi oraz oknami po³aciowymi,

e) nie zezwala siê zastosowania jako materia³ów wykoñ-
czeniowych plastykowych listew elewacyjnych typu si-
ding, zaleca siê stosowanie materia³ów pochodzenia
rodzimego (kamieñ naturalny, ³amany, drewno impre-
gnowane w kolorze naturalnym),

f)  zaleca siê stosowanie ganków w pojêciu tradycyjnym
na �rodku frontowej elewacji,

4) wielko�æ dzia³ki pod now¹ zabudowê i wielko�æ powierzch-
ni zabudowanej ustala siê:
d) dla zabudowy mieszkaniowej ustala siê minimaln¹ wiel-

ko�æ dzia³ek - 5 a, z tolerancj¹ 15%,
e) powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza

ni¿ 65% powierzchni dzia³ki,
5) forma wolnostoj¹cych obiektów us³ugowych i obiektów go-

spodarczych, powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
c) wysoko�æ obiektów us³ugowych nie mo¿e przekraczaæ

7 m, a dla obiektów gospodarczych - 6 m,
d) dachy dwuspadowe, symetryczne, z dopuszczeniem jed-

nospadowych i wielospadowych, o jednakowym k¹cie
nachylenia po³aci 15º -30º , kolorystyka materia³ów wy-

koñczeniowych musi byæ zharmonizowana z kolorystyk¹
pozosta³ych budynków zlokalizowanych na dzia³ce.

§ 27

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MU - tereny zabudowy wielofunkcyjnej,
mieszkaniowo - us³ugowej.
1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹,
b) zabudowê us³ugow¹ - obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce re-

alizacji celów publicznych, w szczególno�ci: o�wiaty,
zdrowia, opieki spo³ecznej, kultury, administracji i bez-
pieczeñstwa,

c) zabudowê us³ugow¹ - obiekty i urz¹dzenia umo¿liwiaj¹-
ce realizacjê przedsiêwziêæ komercyjnych oraz us³ugi
wbudowane w zakresie: handlu, gastronomii, rzemios³a
us³ugowego, obs³ugi finansowej, edukacji, kultury, roz-
rywki, obs³ugi turystyki, ochrony zdrowia oraz biura,

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
b) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery,
c) ulice dojazdowe, miejsca postojowe i parkingi,
d) gara¿e i inne pomocnicze obiekty gospodarcze

dla mieszkalnictwa i us³ug,
e) ci¹gi piesze i rowerowe
f)  obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. W granicach terenów MU obowi¹zuje zakaz lokalizacji:
1) zespo³ów gara¿y boksowych,
2) zabudowy zagrodowej,
3) urz¹dzeñ wie¿ radiokomunikacyjnych,
4) otwartych placów sk³adowych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu MU:
1) partery istniej¹cych budynków - w miarê mo¿liwo�ci tech-

nicznych - powinny byæ przeznaczone pod funkcje us³ugowe,
2) udzia³ projektowanych funkcji us³ugowych stanowiæ po-

winien w nowo realizowanych budynkach nie mniej
ni¿ 20% powierzchni terenu dzia³ki lub powierzchni u¿yt-
kowej obiektu,

3) obowi¹zuje w przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹-
gów zabudowy nowo realizowanymi budynkami, tworze-
nie uporz¹dkowanych linii zabudowy wzd³u¿ tras komuni-
kacyjnych, co oznacza lokalizacjê budynków mieszkalnych
w nawi¹zaniu do przewa¿aj¹cego usytuowania budyn-
ków przy danym odcinku trasy komunikacyjnej,

4) niezbêdne powierzchnie postojowe powinny byæ zapew-
nione w granicach wydzielonej dzia³ki budowlanej,

5) obowi¹zuje urz¹dzanie pasów zieleni izolacyjnej wzd³u¿
granic dzia³ki w wypadku lokalizacji obiektów wytwórczo-
�ci, rzemios³a produkcyjnego w s¹siedztwie zabudowy
mieszkaniowej,

6) forma architektoniczna budynków powinna spe³niaæ na-
stêpuj¹ce wymagania:
a) wysoko�æ budynków nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 9 m

do kaleni cy z tolerancj¹ 10% tej wysoko�ci, w przy-
padku uzupe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudowy
nowo realizowanymi budynkami dopuszcza siê zmia-
nê tych wymagañ pod warunkiem, ¿e wysoko�æ no-
wych budynków bêdzie równa wysoko�ci budynków
s¹siednich lub �redniej ich wysoko�ci,

b) dachy nowych oraz przebudowywanych, nadbudowy-
wanych i rozbu-dowywanych budynków powinny byæ
dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o k¹cie nachy-
lenia po³aci 30º -45º ,
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c) poddasza mog¹ byæ do�wietlone za pomoc¹ lukarn na-
krytych daszkami dwuspadowymi lub jednospadowy-
mi b¹d� oknami po³aciowymi,

d) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych powinna byæ
utrzymana w nastêpuj¹cych kolorach: pokrycie dachu
w kolorach czerwonobr¹zowym, br¹zowym, zielono-br¹-
zowym, wykoñczenie elewacji w kolorach stonowanych,

e) nie dozwala siê zastosowania jako materia³ów wykoñcze-
niowych plastykowych listew elewacyjnych typu "siding",

7) wielko�æ dzia³ki pod now¹ zabudowê MU i wielko�æ po-
wierzchni zabudowanej ustala siê:
a) dla zabudowy ustala siê minimaln¹ wielko�æ dzia³ek

pod now¹ zabudowê - 7 a, z tolerancj¹ 10% w przypad-
ku podzia³ów istniej¹cych,

b) powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,

c) ustala siê utrzymanie pasa terenów niezabudowanych
o szeroko�ci co najmniej 15 m wzd³u¿ granicy komplek-
su le�nego, je�li dzia³ka budowlana s¹siaduje z takim
kompleksem.

8) forma wolno stoj¹cych obiektów us³ugowych, wytwór-
czo�ci, rzemios³a produkcyjnego i gospodarczych powin-
na spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) wysoko�æ nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 7 m do kalenicy

z tolerancj¹ 10%, a dla obiektów gospodarczych - 6 m,
b) dachy dwuspadowe, symetryczne, z dopuszczeniem

jednospadowych i wielospadowych, o k¹cie nachyle-
nia po³aci 15º -30º ,

c) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych musi byæ
zharmonizowana z kolorystyk¹ pozosta³ych budynków
zlokalizowanych na dzia³ce.

4. Odno�nie terenów oznaczonych symbolem MUx obowi¹zuj¹
ustalenia z ust. 1, 2 i 3, a ponadto wprowadza siê wymóg:
1) zastosowania rozwi¹zañ konstrukcyjno-budowlanych

uwzglêdniaj¹cych okresowe wylewy wód,
2) indywidualnego uzgadniania projektu zabudowy na eta-

pie wydawania pozwolenia na budowê z administrato-
rem cieku - dla terenów zalewowych, b¹d� odpowiednich
s³u¿b geologicznych - dla terenów podmakaj¹cych, bez-
odp³ywowych.

5. Odno�nie terenów oznaczonych symbolem MUd ustala siê za-
sady zabudowy i zagospodarowania terenu w zale¿no�ci
od wskazañ i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 28

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MP - tereny zabudowy mieszkaniowej
willowej:
1) przeznaczenie podstawowe: pod budynki mieszkalne jed-

norodzinne w uk³adzie wolnostoj¹cym,
2) przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) wolno stoj¹ce obiekty i urz¹dzenia us³ug komercyjnych
s³u¿¹cych zaspokojeniu potrzeb na poziomie lokalnym
w zakresie handlu detalicznego, rekreacji, boiska o na-
wierzchni trawiastej,

b) pomocnicze obiekty gospodarcze i gara¿e wbudowa-
ne lub przybudowane do budynków b¹d� jako obiekty
wolno stoj¹ce,

c) drogi dojazdowe, miejsca postojowe,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. W granicach terenów MP obowi¹zuje zakaz lokalizacji:
1) zabudowy zagrodowej,
2) urz¹dzeñ wie¿ radiokomunikacyjnych,
3) obiektów zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ i le�n¹,

4) obiektów wytwórczo�ci i rzemios³a produkcyjnego,
5) oddzielnych budynków magazynowych i otwartych pla-

ców sk³adowych,
6) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem za-

plecza budowy.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-

wania terenu MP:
1) wielko�æ powierzchni wydzielonych nowych dzia³ek budow-

lanych dla zabudowy willowej nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 17 arów, w sytuacjach szczególnych (np. ze wzglêdu na
istniej¹ce podzia³y, nie regularne kszta³ty dzia³ki lub konfi-
guracjê terenu) dopuszcza siê odstêpstwo od ustalonej mi-
nimalnej wielko�ci dzia³ki o 15 % jej powierzchni,

2) minimalna powierzchnia, jak¹ nale¿y przeznaczyæ pod zie-
leñ wynosi 80% powierzchni dzia³ki nowej zabudowy
mieszkalnej willowej,

3) obowi¹zuje utrzymanie pasa terenów niezabudowanych
o szeroko�ci co najmniej 15 m wzd³u¿ granicy kompleksu
le�nego lub zespo³u stawów z zadrzewieniami, je¿eli dzia³-
ka budowlana s¹siaduje z takim zespo³em,

4) niezbêdne powierzchnie postojowe powinny byæ zapew-
nione w granicach wydzielonej dzia³ki budowlanej,

5) forma architektoniczna budynków powinna spe³niaæ na-
stêpuj¹ce wymagania:
a) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e byæ wiêksza

ni¿ 9 m do kalenicy, z tolerancj¹ do 10% tej wysoko�ci,
b) dachy nowych oraz przebudowywanych, nadbudowy-

wanych i rozbudowywanych budynków nale¿y wzno-
siæ jako dwu- lub wielospadowe, symetryczne, o k¹cie
nachylenia po³aci 30º -45º ,

c) poddasza mog¹ byæ do�wietlone za pomoc¹ lukarn na-
krytych daszkami dwuspadowymi lub jednospadowy-
mi b¹d� oknami po³aciowymi,

d) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych powinna
byæ utrzymana w nastêpuj¹cych kolorach: pokrycie
dachu w kolorach czerwonobr¹zowym, br¹zowym, zie-
lono-br¹zowym; wykoñczenie elewacji w kolorach sto-
nowanych,

e) nie dozwala siê zastosowania jako materia³ów wykoñcze-
niowych plastykowych listew elewacyjnych typu "siding",

6) forma wolnostoj¹cych obiektów us³ugowych i obiektów go-
spodarczych, powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) wysoko�æ nie mo¿e przekraczaæ 7 m do kalenicy,

a dla obiektów gospodarczych - 6 m,
b) dachy dwuspadowe, symetryczne, z dopuszczeniem

jednospadowych i wielospadowych, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 15º -30º ,

c) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych musi byæ
zharmonizowana z kolorystyk¹ pozosta³ych budynków
zlokalizowanych na dzia³ce.

§ 29

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem UP - Tereny us³ug publicznych, w tym:
1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji celów publicz-
nych, w szczególno�ci administracji, bezpieczeñstwa,
o�wiaty, ochrony zdrowia, opieki spo³ecznej, kultury -
us³ugi publiczne,

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) lokalizacjê obiektów sportu i rekreacji,
b) otwarte przestrzenie publiczne, place,
c) drogi dojazdowe, ci¹gi pieszo-jezdne, parkingi, trasy ro-

werowe,
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d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) zieleñ o funkcjach izolacyjnych,
f)  zieleñ urz¹dzona i zadrzewienia.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenów UP:
1) nie dopuszcza siê lokalizacji oddzielnych budynków miesz-

kalnych,
2) zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ wie¿ radiokomunika-

cyjnych,
3) obs³ugê parkingow¹ nowych obiektów us³ugowych nale-

¿y zapewniaæ w granicach dzia³ki do której u¿ytkownik
ma tytu³ prawny,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej mo¿e
wynosiæ 60% powierzchni terenu UP,

5) powierzchnie postojowe i manewrowe transportu powin-
ny byæ zapewnione w granicach poszczególnych dzia³ek,

6) w zagospodarowaniu terenów nale¿y stosowaæ zieleñ
o funkcjach izolacyjno-estetycznych,

7) forma architektoniczna budynków us³ugowych powinna
spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) wysoko�æ obiektu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 10 m,
b) dachy dwuspadowe symetryczne lub jednospadowe,

o jednakowym k¹cie nachylenia po³aci, z dopuszcze-
niem dachów pulpitowych os³oniêtych attyk¹, w przy-
padkach uzasadnionych wymogami technologicznymi
dopuszcza siê stosowanie innych rozwi¹zañ, w tym
dachów p³askich,

c) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych: pokrycie
dachów w kolorach br¹zowym, czerwonobr¹zowym, ce-
glastym, zielono-br¹zowym lub ciemnozielonym, wy-
koñczenie �cian w kolorach stonowanych.

3. Odno�nie terenów oznaczonych symbolem UPx obowi¹zuj¹
ustalenia z ust. 1 i 2, a ponadto wprowadza siê wymóg:
1) zastosowania rozwi¹zañ konstrukcyjno-budowlanych

uwzglêdniaj¹cych okresowe wylewy wód,
2) indywidualnego uzgadniania projektu zabudowy na eta-

pie wydawania pozwolenia na budowê z administrato-
rem cieku - dla terenów zalewowych, b¹d� odpowiednich
s³u¿b geologicznych - dla terenów podmakaj¹cych, bez-
odp³ywowych.

4. Odno�nie terenów oznaczonych symbolem UPd ustala siê za-
sady zabudowy i zagospodarowania terenu w zale¿no�ci
od wskazañ i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 30

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem UU - tereny zabudowy us³ugowej, ko-
mercyjnej
1) przeznaczenie podstawowe pod - zabudowê us³ugow¹:

a) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji przedsiêwziêæ
komercyjnych,

b) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji celów publicznych,
w szczególno�ci: administracji, bezpieczeñstwa, o�wia-
ty, zdrowia, opieki spo³ecznej, kultury, sportu i rekreacji,

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) mieszkania wbudowane w obiekty przeznaczone

pod us³ugi,
b) zieleñ urz¹dzon¹: zieleñce i skwery,
c) zieleñ o funkcjach izolacyjnych,
d) ulice i drogi dojazdowe, ci¹gi piesze i rowerowe,
e) parkingi niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów UU,
f) stacje paliw z zachowaniem warunków i przepisów

szczególnych,
g) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. W granicach terenów UU obowi¹zuje zakaz lokalizacji:
1) odrêbnej zabudowy mieszkaniowej,
2) zespo³ów gara¿y boksowych,
3) otwartych placów sk³adowych o powierzchni powy¿ej 2 a.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu UU:
1) minimalna powierzchnia jak¹ nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ

urz¹dzon¹ wynosi 20% powierzchni dzia³ki budowlanej,
2) niezbêdne powierzchnie postojowe powinny byæ zapew-

nione w granicach wydzielonej dzia³ki budowlanej,
3) dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów us³u-

gowych, pod warunkiem zapewnienia wysokiej jako�ci
rozwi¹zañ architektonicznych i estetycznych,

4) obowi¹zuje urz¹dzenie ogólnodostêpnej czê�ci dzia³ki
obiektu us³ugowego z zastosowaniem zieleni urz¹dzonej
oraz elementów ma³ej architektury, nawierzchni, o�wie-
tlenia o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych
oraz jednorodnej formie plastycznej,

5) forma architektoniczna budynków us³ugowych powinna
spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) wysoko�æ budynków, za wyj¹tkiem obiektów jednokon-

dygnacyjnych, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 9 m do kaleni-
cy z tolerancj¹ do 10% tej wysoko�ci; w przypadku uzu-
pe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudowy nowo realizo-
wanymi budynkami dopuszcza siê zmianê wysoko�ci
tych budynków pod warunkiem, ¿e wysoko�æ nowych
budynków bêdzie równa wysoko�ci s¹siednich lub �red-
niej ich wysoko�ci,

b) dachy dwu- lub wielospadowe symetryczne b¹d� jed-
nospadowe o jednakowym k¹cie nachylenia po³aci, z do-
puszczeniem dachów pulpitowych os³oniêtych attyk¹,

c) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych elewacji i po-
krycia dachu powinna byæ zharmonizowana z kolory-
styk¹ materia³ów wykoñczeniowych zabudowy zloka-
lizowanej w bezpo�rednim otoczeniu,

d) nie dozwala siê zastosowania jako materia³ów wy-
koñczeniowych plastykowych listew elewacyjnych typu
"siding", blachy falistej i trapezowej.

4. Odno�nie terenów oznaczonych symbolem UUx obowi¹zuj¹
ustalenia z ust. 1, 2 i 3, a ponadto wprowadza siê wymóg:
1) zastosowania rozwi¹zañ konstrukcyjno-budowlanych

uwzglêdniaj¹cych okresowe wylewy wód,
2) indywidualnego uzgadniania projektu zabudowy na eta-

pie wydawania po-zwolenia na budowê z administrato-
rem cieku - dla terenów zalewowych, b¹d� odpowiednich
s³u¿b geologicznych - dla terenów podmakaj¹cych, bez-
odp³ywowych.

5. Odno�nie terenów oznaczonych symbolem UUd ustala siê
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zale¿no-
�ci od wskazañ i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków.

§ 31

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem UK - tereny kultu religijnego.
1) przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty kultu religijnego,
b) us³ugi specjalistyczne zwi¹zane z kultem religijnym;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) zabudowa mieszkaniowa,
c) obiekty gospodarcze,
d) drogi dojazdowe,
e) tereny zieleni urz¹dzonej i nieurz¹dzonej.
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:
1) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwo�ci¹ jej mo-

dernizacji, zabudowy i przebudowy,
2) dopuszcza siê indywidualn¹ formê ko�cio³ów i obiektów

ma³ej architektury,
3) forma architektoniczna nowej zabudowy mieszkaniowej

i zwi¹zanej z us³ugami specjalistycznymi musi byæ zhar-
monizowana z istniej¹cymi obiektami.

3. Odno�nie terenów oznaczonych symbolem UKd ustala siê za-
sady zabudowy i zagospodarowania terenu w zale¿no�ci
od wskazañ i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 32

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem US - Tereny sportu i rekreacji, w tym:
1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) boiska sportowe zielone - nie kryte,
b) terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji - nie kryte, typu

campingowego,
2) przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) obiekty us³ugowe, towarzysz¹ce funkcji podstawowej
- ma³a gastronomia, szatnie, prysznice, sanitariaty,

b) sieci infrastruktury technicznej,
c) zieleñ urz¹dzon¹ i zadrzewienia,
d) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, �cie¿ki rowerowe.

2. Odno�nie terenów oznaczonych symbolem USd ustala siê
zasady zagospodarowania terenu w zale¿no�ci od wskazañ
i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 33

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZP - Tereny zespo³ów dworsko-parko-
wych, w tym:
1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) zabudowê zwi¹zan¹ z produkcj¹ roln¹, przetwórstwem
i wytwórczo�ci¹ w drodze adaptacji i modernizacji ist-
niej¹cych obiektów i urz¹dzeñ,

b) us³ugi w zakresie administracji, gastronomii, hotelar-
stwa oraz funkcje mieszkaniowe w drodze adaptacji
istniej¹cej zabudowy zespo³ów dworskich,

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) pomocnicze obiekty gospodarcze dla przeznaczenia

podstawowego,
b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe,
c) zespo³y parkowe, zieleñ nieurz¹dzon¹,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. W granicach terenów ZP obowi¹zuje zakaz lokalizowania
nowej zabudowy mieszkalnej oraz utrzymanie podzia³u w³a-
sno�ciowego za³o¿eñ dworsko-parkowych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu ZP:
1) dopuszcza siê modernizacjê, przebudowê, rozbudowê

obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹
oraz obiektów wymienionych w ust. 1, pkt. 2), lit. a),
pod warunkiem:
a) uwzglêdnienia specjalistycznych zaleceñ konserwa-

torskich,
b) zachowania nieuci¹¿liwo�ci dokonanych dzia³añ w sto-

sunku do istniej¹cego i wskazanego przez s³u¿by kon-
serwatorskie sposobu zagospodarowania terenu,

2) obowi¹zuje ochrona i odnowa obiektów zabytkowych
oraz za³o¿eñ zieleni,

3) wysoko�æ budynków, za wyj¹tkiem zabytkowych budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych zespo³ów dworskich,
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ �rednia wysoko�æ zabudowy sta-
nowi¹cej ich bezpo�rednie otoczenie,

4) w zagospodarowaniu terenów zwi¹zanych z obiektami
produkcji rolnej nale¿y stosowaæ zieleñ o funkcjach izola-
cyjno - estetycznych,

5) �cieki technologiczne powstaj¹ce w lokalizowanych obiek-
tach przed ich zrzutem do odbiorników musz¹ spe³niaæ
warunki okre�lone przepisami szczególnymi,

6) sposób zagospodarowania terenu musi uwzglêdniaæ za-
pewnienie mo¿liwo�ci gromadzenia odpadów przed ich wy-
wozem w obrêbie terenu lokalizacji obiektu z zabezpiecze-
niem przed zagro¿eniami zanieczyszczeniem wód i gruntu.

§ 34

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZD - Tereny zieleni urz¹dzonej, ogród-
ków dzia³kowych:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) u¿ytki zielone,
b) sady, ogrody,

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) drogi dojazdowe,
b) altany, obiekty gospodarcze, gara¿e,
c) obiekty ma³ej architektury s³u¿¹ce turystyce i rekreacji,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) urz¹dzenia wodne.

§ 35

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZL - Tereny le�ne.
1) przeznaczenie podstawowe - lasy.
2) przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) obiekty i urz¹dzenia gospodarki le�nej,
b) drogi dojazdowe,
c) �cie¿ki, szlaki turystyczne,
d) obiekty ma³ej architektury s³u¿¹ce turystyce i rekreacji,
e) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
f)  urz¹dzenia wodne.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) prowadzenie gospodarki le�nej zgodnie z planami urz¹-

dzania lasów,
2) zakaz lokalizacji budynków z wyj¹tkiem wymienionych

w ust. 1, pkt 2), lit. a),
3) warunkiem lokalizacji obiektów wymienionych w ust. 1,

pkt. 2) jest zgodno�æ z zasadami gospodarki le�nej usta-
nowionymi w planach urz¹dzania lasu.

§ 36

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem RL - Tereny rolne z mo¿liwo�ci¹ zalesienia.
1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolne do sukcesyw-

nego zalesiania,
2) przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) grunty orne,
b) u¿ytki zielone,
c) sady, ogrody,
d) obiekty i urz¹dzenia gospodarki le�nej,
e) drogi dojazdowe,
f)  �cie¿ki, szlaki turystyczne,
g) obiekty ma³ej architektury s³u¿¹ce turystyce i rekreacji,
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h) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
i) urz¹dzenia wodne.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów:
1) prowadzenie gospodarki le�nej na terenach zalesianych

zgodnie z planami urz¹dzania lasów,
2) wprowadza siê ca³kowity zakaz zabudowy i zagospoda-

rowania terenów RL now¹ zabudow¹ zagrodow¹ - bu-
dynkami mieszkalnymi oraz budynkami i urz¹dzeniami
s³u¿¹cymi do produkcji rolniczej,

3) utrzymuje siê istniej¹ce obiekty budowlane z mo¿liwo�ci¹ ich
modernizacji i przebudowy dla celów zapewnienia bezpieczeñ-
stwa u¿ytkowania oraz warunków higienicznych i zdrowotnych,

4) w ramach dzia³ki siedliskowej istniej¹cego gospodarstwa
zagrodowego dopuszcza siê wybudowanie nowego bu-
dynku mieszkalnego pod warunkiem rozebrania starego
oraz nowych obiektów gospodarczych.

§ 37

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZC - Tereny cmentarzy, pod:
1) groby,
2) wewnêtrzne ci¹gi komunikacyjne,
3) zieleñ,
4) obiekty kultu religijnego,
5) obiekty administracyjnej i gospodarczej obs³ugi cmentarza,
6) urz¹dzenia infrastruktury s³u¿¹ce obs³udze cmentarza,
7) obiekty ma³ej architektury.

2. Zasady zagospodarowania cmentarza musz¹ byæ zgodne
z przepisami szczególnymi.

§ 38

Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem R1, R2, R3, ZR-K - Tereny rolne.
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowa-

nia terenów R1:
1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) grunty orne,
b) trwa³e u¿ytki zielone,
c) sady, ogrody.

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) zabudowê zagrodow¹, w tym mieszkaniow¹ zwi¹zan¹

z hodowl¹, produkcj¹ roln¹ i przetwórstwem rolno -
spo¿ywczym,

b) zadrzewienia,
c) cieki,
d) terenowe urz¹dzenia rekreacyjne, �cie¿ki, szlaki tury-

styczne,
e) drogi dojazdowe,
f)  drogi rowerowe,
g) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
h) stawy, urz¹dzenia wodne.

3) utrzymuje siê istniej¹ce obiekty budowlane z mo¿liwo-
�ci¹ ich modernizacji, rozbudowy i przebudowy z zacho-
waniem warunków okre�lonych w pkt. 4), 5), 6) i 7),

4) warunkiem realizacji zabudowy jest uzyskanie dostêpu
do drogi publicznej,

5) mo¿liwo�æ realizacji zabudowy mieszkalnej w terenach
R1 uzale¿niona jest od uzyskania opinii geologicznej,
a w razie stwierdzenia potrzeby - wykonania dokumen-
tacji geologicznoin¿ynierskiej stwierdzaj¹cej przydatno�æ
terenu do zabudowy,

6) obowi¹zuje zakaz budowy obiektów s³u¿¹cych hodowli
bez�cio³owej,

7) forma architektoniczna obiektów mieszkalnych stanowi¹-
cych elementy zabudowy zagrodowej musz¹ spe³niaæ na-
stêpuj¹ce wymagania:
a) wysoko�æ budynku nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 7 m, z to-

lerancj¹ 10%,
b) dachy nowych oraz nadbudowywanych i przebudowy-

wanych budynków nale¿y wznosiæ jako dwuspadowe,
symetryczne, o k¹cie nachylenia po³aci 30º -45º  z do-
puszczeniem dachów wielospadowych,

c) kolorystyka dachów powinna byæ utrzymana w kolorze
czerwono-br¹zowym, czerwono-ceglastym, br¹zowym,
ciemnozielonym,

d) poddasza mog¹ byæ do�wietlone za pomoc¹ lukarn na-
krytych daszkami dwuspadowymi, jednospadowymi
lub oknami po³aciowymi.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów R2
(tereny rolne w strefie wystêpowania potencjalnych osuwisk):
1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) grunty orne,
b) u¿ytki zielone,
c) sady, ogrody,
d) lasy,

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) zadrzewienia,
b) cieki,
c) terenowe urz¹dzenia rekreacyjne, �cie¿ki, szlaki tury-

styczne,
d) drogi dojazdowe,
e) drogi rowerowe,
f)  obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

3) utrzymuje siê istniej¹ce obiekty budowlane z mo¿liwo-
�ci¹ ich modernizacji i przebudowy wy³¹cznie dla celów
zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkowania oraz warun-
ków higienicznych i zdrowotnych,

4) wprowadza siê ca³kowity zakaz zabudowy i zagospoda-
rowania terenów R2 now¹ zabudow¹ zagrodow¹, czy-
li budynkami mieszkalnymi oraz budynkami i urz¹dzenia-
mi s³u¿¹cymi do produkcji rolniczej,

5) zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ wie¿ radiokomunikacyjnych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów

R3 (tereny rolne przewidziane docelowo pod zbiorniki re-
tencyjne):
1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) grunty orne,
b) u¿ytki zielone,
c) sady, ogrody,
d) lasy,

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) zadrzewienia,
b) cieki,
c) terenowe urz¹dzenia rekreacyjne, �cie¿ki, szlaki tury-

styczne,
d) drogi dojazdowe,
e) drogi rowerowe,
f)  obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
g) stawy, tymczasowe urz¹dzenia wodne.

3) utrzymuje siê istniej¹ce obiekty budowlane z mo¿liwo-
�ci¹ ich modernizacji i przebudowy wy³¹cznie dla celów
zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkowania oraz warun-
ków higienicznych i zdrowotnych,

4) wprowadza siê ca³kowity zakaz zabudowy i zagospoda-
rowania terenów R3 now¹ zabudow¹ zagrodow¹, czy-
li budynkami mieszkalnymi oraz budynkami i urz¹dzenia-
mi s³u¿¹cymi do produkcji rolniczej,

5) zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ wie¿ radiokomunikacyjnych.
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4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania tere-
nów ZR-K:
1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) u¿ytki rolne, teren otwarty o znaczeniu widokowym,
krajobrazowym,

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) drogi dojazdowe,
b) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
c) terenowe urz¹dzenia rekreacyjne,
d) �cie¿ki rowerowe,
e) �cie¿ki, szlaki turystyczne.

3) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z mo¿liwo�ci¹ jej re-
montów i modernizacji w obrêbie dzia³ki siedliskowej wy-
³¹cznie w celu poprawy wyposa¿enia w infrastrukturê tech-
niczn¹ oraz zabezpieczenia stanu technicznego budynku,

4) wprowadza siê ca³kowity zakaz zabudowy i zagospoda-
rowania terenów ZR-K now¹ zabudowa zagrodow¹, czy-
li budynkami mieszkalnymi oraz budynkami i urz¹dzenia-
mi s³u¿¹cymi do produkcji rolniczej oraz s³u¿¹cymi prze-
twórstwu rolno-spo¿ywczemu,

5) zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ wie¿ radiokomunikacyjnych.

§ 39

Ustala siê przeznaczenie terenów infrastruktury oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem: W - tereny zaopatrzenia
w wodê, K - tereny urz¹dzeñ oczyszczania �cieków, O - te-
reny gromadzenia i neutralizacji odpadów
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów

zaopatrzenia w wodê - W.
1) przeznaczenie podstawowe - ujêcia wód podziemnych,
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej - chlo-
rownie, hydrofornie, zbiorniki,

b) obiekty administracyjne, gospodarcze zwi¹zane z ujê-
ciem wody,

c) zieleñ urz¹dzona, nieurz¹dzona,
3) wprowadza siê zakaz prowadzenia wszelkich dzia³añ, które

mog¹ zagra¿aæ zanieczyszczeniom wód lub powodowaæ
obni¿enie wydajno�ci ujêæ,

4) wszelkie dzia³ania musz¹ byæ zgodne z przepisami szcze-
gólnymi reguluj¹cymi ochronê �róde³ i ujêæ wody.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów
oczyszczalni �cieków - K.
1) przeznaczenie podstawowe - pod oczyszczalniê �cieków,
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty administracyjno - gospodarcze zwi¹zane
z oczyszczalni¹,

b) drogi dojazdowe i powierzchnie manewrowe,
c) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
d) zieleñ izolacyjna, zieleñ urz¹dzona, zieleñ nieurz¹dzona,

3) rozwi¹zania konstrukcyjne musz¹ uwzglêdniaæ po³o¿enie
w terenach zalewowych,

4) wprowadza siê wymóg zapewnienie osi¹gniêcia stopnia
oczyszczania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi,

5) wprowadza siê wymóg ograniczenie uci¹¿liwo�ci obiek-
tu do terenów, które nie mog¹ obejmowaæ lokalizacji ist-
niej¹cej zabudowy oraz terenów przeznaczonych do za-
budowy.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów
urz¹dzeñ gromadzenia i neutralizacji odpadów - O
1) przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty i urz¹dzenia do gromadzenia i neutralizacji od-
padów,

b) wysypiska �mieci,
c) grzebalnie zwierz¹t,
d) urz¹dzenia do sk³adowania,
e) przechowalnie,
f)  sortownie i urz¹dzenia przeróbki odpadów.

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi dojazdowe i powierzchnie manewrowe,
b) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
c) zieleñ izolacyjna, zieleñ urz¹dzona, zieleñ nieurz¹dzona,

3) wprowadza siê wymóg zapewnienie posadowienia u¿yt-
kowania obiektów i urz¹dzeñ do gromadzenia i neutrali-
zacji odpadów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi.

§ 40

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem WO - Tereny wód otwartych.
1) przeznaczenie podstawowe - tereny wód otwartych
2) przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) urz¹dzenia wodne.

§ 41

1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem KDG, KDZ, KDL, KDD - Tereny urz¹dzeñ
komunikacyjnych (zgodnie z §22), w tym:
1) przeznaczenie podstawowe pod:

a) trasy komunikacyjne,
b) obiekty us³ug komunikacyjnych;

2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
a) parkingi niezbêdne do obs³ugi wyznaczonych terenów

urz¹dzeñ komunikacyjnych,
b) zieleñ urz¹dzon¹ i izolacyjn¹,
c) obiekty izoluj¹ce od uci¹¿liwo�ci ruchu samochodowego,
d) wyj¹tkowo, z braku innych mo¿liwo�ci, w uzgodnieniu

z zarz¹dc¹ drogi urz¹dzenia towarzysz¹cej infrastruk-
tury technicznej.

Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe

§ 42

Wysoko�æ jednorazowej op³aty w przypadku zbycia nieru-
chomo�ci, której warto�æ wzros³a w zwi¹zku z uchwaleniem
niniejszego planu ustala siê w stosunku do terenów oznaczo-
nych symbolami:
1) UU - do wysoko�ci 20%,
2) MU - do wysoko�ci 15%,
3) MN1, MN2 , MP - do wysoko�ci 10%
wzrostu warto�ci, stosownie do postanowieñ ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o plano-waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 43

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Koniusza.

§ 44

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ
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Za³¹cznik Nr 1/1
do uchwa³y Nr XXV/185/2005
Rady Gminy Koniusza
z dnia 31 marca 2005 r.

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

SO£ECTWA BIÓRKÓW WIELKI
W GMINIE KONIUSZA

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Za³¹cznik Nr 1/2
do uchwa³y Nr XXV/185/2005
Rady Gminy Koniusza
z dnia 31 marca 2005 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SO£ECTWA CZERNICHÓW  W GMINIE KONIUSZA

Plan w podanej skali znaj-
duje siê w siedzibie Urzê-
du Gminy, którego niniej-
sze opracowanie tereno-
we dotyczy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
SO£ECTWA POLEKARCICE W GMINIE KONIUSZA

Za³¹cznik Nr 1/3
do uchwa³y Nr XXV/185/2005
Rady Gminy Koniusza
z dnia 31 marca 2005 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXV/185/2005
Rady Gminy Koniusza
z dnia 31 marca 2005 r.

Na podstawie art. 17, pkt. 5) i 20 z dnia 27 marca 2003 r.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r) o sposobie
realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzen-
nego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹-
cych do zadañ w³asnych Gminy, rozstrzyga siê zasady finanso-
wania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych.

�rodki na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ pochodziæ
z bud¿etu Gminy oraz bêd¹ pozyskiwane w ramach struktural-
nych funduszy operacyjnych i �rodków pomocowych. Stara-
nia o pozyskanie �rodków ze strukturalnych funduszy opera-
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cyjnych i pomocowych bêd¹ prowadzone samodzielnie
przez Gminê, a tak¿e w ramach Zwi¹zku Gmin Powiatu Prow-
szowickiego.
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej pro-
wadzona bêdzie we wspó³dzia³aniu z innymi podmiotami pu-
blicznymi i prywatnymi dzia³aj¹cymi i inwestuj¹cymi na tere-
nie Gminy, tak by optymalizowaæ wydatki publiczne, np. po-
przez budowê infrastruktury technicznej w trakcie budowy
lub przebudowy dróg, b¹d� innych inwestycji realizowanych
na terenie Gminy.
Jako g³ówne zasady realizacji infrastruktury technicznej, nale-
¿¹cej do zadañ w³asnych Gminy, przyjmuje siê uwzglêdnienie
interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego
wielko�ci¹ poniesionych nak³adów na jednego mieszkañca,
korzystaj¹cego z realizowanej infrastruktury.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Nogieæ


