
Uchwała Nr IX/64/2011 

Rady Gminy Świlcza 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 4/2006w miejscowo ści Świlcza. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó źniejszymi zmianami); w zwi ązku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 20W r. Nr 142 poz. 591 z pó źniejszymi zmianami) oraz w 
związku z uchwałą  Rady Gminy Swilcza Nr XXXII726272006 r. z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 472006 w 
miejscowo ści Swilcza, po stwierdzeniu zgodno ści z ustaleniami Studium uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Swilcza uchwalonego uchwa łą  Rady Gminy Swilcza nr 
XIX719672008 r. z dnia 4 lipca 2008 r., 

Rada Gminy stanowi, co nast ępuje: 

Rozdział  1 

Postanowienia ogólne 

1. Uchwala si ę  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 472006 w miejscowo ści 
Swilcza, zwany dalej planem, obejmuj ący teren po łożony na pó łnoc od drogi krajowej Nr 4, w pobli żu 
skrzyżowania tej drogi z drogą  prowadzącą  do miejscowości Woliczka, obejmuj ący obszar o powierzchni 
około 47 ha, w granicach okre ś lonych na rysunku planu. 

2. Ilekroć  w przepisach uchwa ły jest mowa o: 

1) przepisach odrębnych — należy przez to rozumieć  przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a 
także ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj ące z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

2) terenie — nale ży przez to rozumie ć  teren funkcjonalny, dla którego obowi ązuj ą  ustalenia planu, 
wyznaczony Uniami rozgraniczaj ącymi oraz okre ś lony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

3) przeznaczeniu podstawowym — nale ży przez to rozumie ć  funkcj ę , która zajmuje nie mniej ni ż  65% 
powierzchni działki budowlanej bądź  zlokalizowanych na działce budynków; 

4) przeznaczeniu uzupe łniaj ącym — należy przez to rozumie ć  funkcj ę , która zajmuje nie wi ęcej niż  35% 
powierzchni działki budowlanej bądź  zlokalizowanych na działce budynków; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nale ży przez to rozumie ć  Unię  wyznaczoną  na rysunku planu, 
okre ś laj ącą  obszar, w granicach którego nale ży lokalizować  budynki, wiaty, altany biorąc pod uwagę  
ich zewnętrzny obrys, do którego nie wlicza si ę  schodów, pochylni, ganków, balkonów, tarasów oraz 
wykuszy itp; 

6) us ługach nieuci ąż liwych — należy przez to rozumieć  usługi, których uci ążliwość  nie może powodować  
przekroczenia standardów jako ści środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność  ma 
tytu ł  prawny i które nie s ą  zaliczane do przedsi ęwzi ęć  mogących zawsze lub potencjalnie znacz ąco 
oddziaływać  na środowisko; 

7) wskaźniku powierzchni zabudowy — nale ży przez to rozumie ć  wielko ść  powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni dzia łki lub terenu obj ętego jednym zamierzeniem budowlanym; 

8) udziale powierzchni biologicznie czynnej — nale ży przez to rozumie ć  stosunek terenu biologicznie 
czynnego, o którym mowa w 3 pkt 22 Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 



technicznych, jakim powinny odpowiada ć  budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 
Nr 75, poz. 690) do powierzchni dzia łki lub terenu obj ętego jednym zamierzeniem budowlanym; 

9) wysoko ści zabudowy — należy przez to rozumieć  wymiar mierzony od poziomu terenu przy wej ściu 
głównym do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej lub attyki dla budynków o dachach 
płaskich, lub do najwyżej po łożonej krawędzi dachu (kalenicy) lub najwy ższego punktu zbiegu po łaci 
dachowych dla budynków o dachach spadzistych. 

3. Uchwała składa si ę  z następuj ących, integralnych części: 

1) tekstu planu, stanowi ącego tre ść  uchwały; 

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowi ącego załącznik graficzny nr 1; 

3) rozstrzygni ęcia dotyczącego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale żą  do zadań  własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych, stanowi ącego załącznik nr 2. 

4.Ustala si ę  następuj ące przeznaczenie terenów obj ętych planem: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MNe; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW; 

4) tereny zabudowy us ług nieuciąż liwych, oznaczone na rysunku planu symbolem U; 

5) tereny zabudowy us ług handlu, oznaczone na rysunku planu symbolem UH; 

6) tereny obiektów produkcyjnych, sk ładów i magazynów i zabudowy us ługowej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem P/U; 

7) tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem Z; 

8) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZE 

9) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP; 

10) tereny placów, oznaczone na rysunku planu symbolem KP; 

11) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS; 

12) tereny dróg publicznych klasy GP, oznaczone na rysunku planu symbolem KDGP; 

13) tereny dróg publicznych klasy L, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL; 

14) tereny dróg publicznych klasy D, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 

15) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW; 

16) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu symbolem E. 

5. Rysunek planu obowi ązuje w zakresie ustale ń : 

1) granicy obszaru obj ętego planem; 

2) Unii rozgraniczaj ącej tereny o różnym przeznaczeniu lub ró żnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

4) strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 400 kV; 

5) strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 220 kV; 

6) granicy strefy kontrolowanej gazoci ągów; 

7) granicy strefy ochrony archeologicznej; 

8) wymiarowania; 

9) przeznaczenia terenów oznaczonych odpowiednio numerem i symbolem literowym wyró żniaj ącym je 
spośród innych terenów. 



6. Rysunek planu zawiera oznaczenia informacyjne, nieb ędące ustaleniem planu, okre ś laj ące: 

1) granicę  GZWP Nr 425; 

2) podział  na działki budowlane; 

3) granicę  pasa zieleni izolacyjnej w obrębie terenów us ługowych; 

4) numer ewidencyjny AZP; 

5) powierzchni ę  terenu. 

Rozdział  2 

Ochrona środowiska 

7. W zakresie ochrony środowiska ustala si ę : 

1) zakaz lokalizowania przedsi ęwzi ęć  mogących zawsze znacz ąco oddziaływać  na środowisko, w 
rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska; 

2) zakaz lokalizowania przedsi ęwzięć , które mogą  powodować  przekroczenia dopuszczalnych standardów 
środowiska poza terenem, do którego prowadz ący działalność  ma tytu ł  prawny; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i wód powierzchniowych; 

4) przeprowadzenie i wykonanie elementów infrastruktury technicznej oraz linii komunikacyjnych w 
sposób zapewniaj ący ograniczenie ich oddzia ływania na środowisko, w tym ochronę  walorów 
krajobrazowych oraz możliwość  przemieszczania si ę  dziko żyj ących zwierząt; 

5) stosowanie w nowych obiektach proekologicznych systemów ciepinych, zmniejszaj ących emisj ę  
szkodliwych substancji do środowiska, czyli wykorzystuj ących: gaz ziemny lub p łynny, olej opałowy 
niskosiarkowy, energi ę  elektryczną, pompy ciep ła, biomasę ; 

6) obowi ązek gromadzenia odpadów w pojemnikach przystosowanych do ich przechowywania, 
umieszczanych w wydzielonych, zadaszonych i os łoni ętych miejscach, na pod łożu nieprzepuszczalnym 
oraz odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyj ętym w gospodarce komunalnej gminy; 

7) na terenach dróg publicznych stosowanie szczelnych nawierzchni na pod łożu izolowanym oraz 
urządzeń  do odprowadzania wód opadowych wyposa żonych w separatory zwi ązków 
ropopochodnych. 

8. W zakresie kszta łtowania przyrody ustala si ę  utrzymanie ekosystemów i zachowanie ró żnorodno ści 
biologicznej terenów wchodzących w skład systemu przyrodniczego gminy oznaczonych symbolami 2Z, 3Z, 
1ZP, 2ZP, 3ZP, 1WS. 

9. Na obszarze GZWP Nr 425 oznaczonym na rysunku planu ustala si ę : 

1) zakaz budowy uj ęć  wód podziemnych do celów niezwi ązanych z zaopatrzeniem 
w wodę  ludno ści lub produkcji żywno ści; 

2) zakaz przechowywania odpadów niebezpiecznych i innych niezabezpieczonych przed przenikaniem do 
pod łoża substancji toksycznych lub innych szkodliwych dla środowiska. 

10. W rozumieniu przepisów ochrony środowiska, okre ś laj ących dopuszczalny poziom ha łasu dla 
poszczególnych rodzajów terenów: 

1) tereny oznaczone MNe, MN wskazuje si ę  jako tereny mieszkaniowo-us ługowe; 

2) tereny oznaczone MW wskazuje si ę  jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego; 

3) tereny oznaczone KP, ZP wskazuje si ę  jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 
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Rozdział  3 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

11. 1. Ustala się  ochronę  zabytku archeologicznego oznaczonego na rysunku planu w formie strefy 
ochrony archeologicznej i oznaczonego numerem ewidencyjnym AZP 102-75/19. 

2. Na obszarze strefy, o której mowa w ust.1 nale ży uwzględnić  uwarunkowania wynikaj ące z 
przepisów odrębnych dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami. 

Rozdział  4 

Kszta łtowanie ładu przestrzennego i przestrzeni publicznych 

12. W zakresie kszta łtowania ładu przestrzennego ustala si ę : 

1) zakaz lokalizowania gara ży Noszonych; 

2) zakaz budowania tymczasowych obiektów budowlanych na terenach MNe, MN, MW, Z, ZI, ZP, KDW 
oraz terenach 4U, 5U, 6U za wyj ątkiem obiektów infrastruktury technicznej; 

3) zakaz budowania no śników reklamowych na terenach oznaczonych symbolem Z, ZI, ZP, KP, KDW 
oraz na terenach 4U, 5U, 6U; 

4) na terenach MNe, MN, MW oraz na terenach 1U, 2U, 3U dopuszczenie budowania no śników 
reklamowych o powierzchni od 1,5 nO1  do 2,0 nO1  i wysokość  do 3,0 m; 

5) na terenach P/U dopuszczenie budowania no śników reklamowych o wymiarach liczonych jako 
równo ść  lub wielokrotno ść  modu łu 1,0 m x 1,5 m o maksymalnej wielko ści 3,0 m x 4,5 m i wysoko ść  
do 7,0 m. 

13. 1. Ustala si ę  następuj ące tereny jako tereny przestrzeni publicznych: 

1) tereny placów oznaczone symbolem 1KP, 2KP; 

2) tereny zieleni oznaczone symbolem 3Z1, 4Z1, 5Z1, 1ZP, 2ZP, 3ZP. 

2. Na terenach okre ślonych w ust. 1 ustala si ę  zastosowanie, w obrębie jednego terenu, jednolitych pod 
względem kolorystyki, zastosowanych materia łów oraz wymiarów poszczególnych elementów ma łej 
architektury, takich jak latarnie, ławki, śmietniki, itp. 

3. Terenów, o których mowa w ust. 1 nie należy traktować  jako „obszarów przestrzeni publicznej" w 
rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717). 

Rozdział  5 

Szczegó łowe zasady i warunki scalania i podzia łu nieruchomości 

14. Ustala si ę  następuj ące parametry dzia łek uzyskiwanych w wyniku scalania i podzia łu nieruchomo ści: 

1) minimalną  powierzchni ę  działki zgodnie z ustaleniami szczegó łowymi planu dla poszczególnych 
terenów; 

2) minimalną  szeroko ść  frontu działki zgodnie z ustaleniami szczegó łowymi planu dla poszczególnych 
terenów. Minimalnej szeroko ści frontu nie stosuje si ę  w przypadku, w którym jej zastosowanie 
uniemożliwi łoby wydzielenie dzia łki o powierzchni zgodnej z ustaleniami planu; 

3) usytuowanie wydzielanych dzia łek krótszym bokiem do dzia łki drogowej, z której dzia łka jest 
obsługiwana, za wyj ątkiem działek narożnych oraz sytuacji, w których takie usytuowanie 
uniemożliwi łoby wydzielenie dzia łki; 
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4) kąt położenia granic działek przylegaj ących do drogi od 750  do 900  w stosunku do tej że drogi, za 
wyj ątkiem dzia łek narożnych. 

Rozdział  6 

Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

15. Ustala się , na wszystkich terenach za wyj ątkiem terenów KDL, KDD, KDW dopuszczenie 
wydzielenia dzia łek o powierzchni do 100 m2  pod obiekty infrastruktury technicznej, i sytuowanie ich tak, aby 
były dostępne z drogi publicznej. 

16. Ustala si ę  zaopatrzenie budynków przeznaczonych na pobyt ludzi w zakresie zaopatrzenia w wod ę , 
energi ę  elektryczn ą, oraz odprowadzania ścieków sanitarnych. 

17. 1. Ustala si ę  budowę  sieci i obiektów infrastruktury technicznej na terenach dróg publicznych w ich 
Uniach rozgraniczaj ących. 

2. Jeżeli w wyniku zastosowanych rozwi ązań  technicznych nie można zlokalizować  sieci i obiektów 
infrastruktury technicznej na terenach wymienionych w ust. 1 ustala si ę  dopuszczenie ich sytuowania na 
pozosta łych terenach. 

18. Ustala się  prowadzenie nowo projektowanych sieci infrastruktury technicznej jako podziemnej, za 
wyj ątkiem przyłączy tymczasowych. 

19. Dla infrastruktury technicznej ustala si ę : 

1) w zakresie zaopatrzenia w wod ę : 

a) zaopatrzenie z projektowanej i istniej ącej gminnej sieci wodoci ągowej znajduj ącej si ę  na terenie 
planu, 

b) podłączenie do uj ęcia wody Świlcza-Woliczka, 

c) dla terenów oznaczonych symbolem MNe, MN, zakaz lokalizacji indywidualnych uj ęć  wody, 

d) przy budowie sieci wodoci ągowej uwzględnienie wymogów przeciwpo żarowych, w tym w 
szczególno ści w zakresie lokalizacji hydrantów zewn ętrznych; 

2) w zakresie odprowadzania ścieków: 

a) podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej znajduj ącej się  poza terenem planu, 

b) odprowadzenie do istniej ącej oczyszczalni ścieków obs ługuj ącej gminę , 

c) budowę  kanalizacji grawitacyjno-ci śnieniowej, 

d) zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków, 

e) podczyszczanie ścieków przemys łowych przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) w zakresie odprowadzania wód deszczowych: 

a) na terenach oznaczonych symbolami P/U odprowadzanie z powierzchni utwardzonych z 
wykorzystaniem indywidualnych rozwi ązań  zapewniaj ących oczyszczenie lub do gminnej sieci 
kanalizacji deszczowej w przypadku jej realizacji, 

b) na terenach oznaczonych symbolami P/U odprowadzanie z powierzchni dachów do lokalnego 
układu kanalizacji deszczowej lub gminnej sieci kanalizacji deszczowej; 

4) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) stosowanie urządzeń  umożliwiaj ących segregacj ę  odpadów, 

b) składowanie na sk ładowisku odpadów obs ługuj ącym gmin ę , 
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c) stosowanie urządzeń  umożliwiaj ących bezpieczne, czasowe przechowywanie odpadów 
przemys łowych w miejscu ich powstawania; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz zaopatrzenie z istniej ącej sieci znajduj ącej się  poza terenem planu po jej 
rozbudowie; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energi ę  elektryczną : 

a) zaopatrzenie z projektowanej sieci SN 15kV i nN oraz z istniej ącej sieci SN 15kV znajduj ącej si ę  
poza planem, 

b) budowę  stacji transformatorowych SN/nN na terenach oznaczonych symbolem E oraz na 
wydzielonych dzia łkach z dostępem do drogi publicznej o minimalnej powierzchni 20 m =  dla 
stacji s łupowych i 30 m =  dla stacji wn ętrzowych; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciep ło zaopatrzenie z indywidualnych źróde ł  dostarczania ciep ła; 

8) w zakresie telekomunikacji dopuszczenie budowy infrastruktury telefonii bezprzewodowej na terenach 
P/U. 

20. 1. Dla istniej ącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 400 kV ustala si ę  strefę  techniczną  o 
szerokości 40,0 m liczonej od osi linii, wyznaczon ą  na rysunku planu. 

2. Dla strefy technicznej, o której mowa w ust. 1 ustala si ę : 

1) zakaz budowy budynków przeznaczonych na sta ły pobyt ludzi; 

2) budowę  obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1 na zasadach okre ś lonych przepisami 
odrębnymi; 

3) zakaz lokalizowania zieleni wysokiej w odleg ło ści mniejszej niż  10,0 m, licząc od osi linii. 

3. W przypadku skablowania linii, o której mowa w ust. 1 ustala si ę  likwidacj ę  strefy. 

21. I. Dla istniej ącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 220 kV ustala si ę  strefę  techniczną  o 
szerokości 25,0 m liczonej od osi linii, wyznaczon ą  na rysunku planu. 

2. Dla strefy technicznej, o której mowa w ust. 1 ustala si ę : 

1) zakaz budowy budynków przeznaczonych na sta ły pobyt ludzi; 

2) budowę  obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1 na zasadach okre ś lonych przepisami 
odrębnymi; 

3) zakaz lokalizowania zieleni wysokiej w odleg ło ści mniejszej niż  9,0 m, licząc od osi linii; 

4) dopuszczenie przebudowy na Uni ę  o napięciu 400 kV lub lini ę  wielotorową/wielonapi ęciową  z 
zachowaniem istniej ącej szeroko ści strefy technicznej. W tym przypadku nale ży zastosować  
rozwiązania technologiczne pozwalaj ące utrzymać  dopuszczalny poziom promieniowania 
elektromagnetycznego niejonizuj ącego poza strefą  pasa technologicznego. 

3. W przypadku skablowania linii, o której mowa w ust. 1 ustala si ę  likwidacj ę  strefy. 

22. I. Ustala si ę  strefę  kontrolowaną  gazociągów O 400 mm i O 700 o szeroko ści 50,0 m mierzonej od 
zewnętrznej ścianki gazoci ągu O 700 mm. 

2. W strefie okre ś lonej w ust. 1 ustala si ę : 

1) zakaz budowy budynków u żyteczno ści publicznej; 

2) minimalne odleg ło ści, mierzone od zewnętrznej ścianki gazoci ągu O 700 mm do: 

a) obiektów przemys łowych na 37,5 m, 

b) budynków mieszkalnych na 25,0 m, 

c) budynków nie przeznaczonych na sta ły pobyt ludzi na 15,0 m, 

d) parkingów na 20,0 m, 
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e) przewodów wodoci ągowych, kanalizacyjnych oraz studzienek kanalizacyjnych, maj ących 
bezpo średnie połączenie z pomieszczeniami dla ludzi na 15,0 m, 

O przewodów wodoci ągowych i kanalizacyjnych nie maj ących bezpo średniego połączenia z 
pomieszczeniami dla ludzi oraz kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na 8,0 m, 

g) drzew i krzewów na 5,0 m. 

Rozdział  7 

Zasady budowy i rozbudowy systemów komunikacji 

§ 23. Ustala się  jako podstawowy uk ład komunikacyjny tereny dróg publicznych oznaczone: 

1) KDL — drogi publiczne klasy L; 

2) KDD — drogi publiczne klasy D. 

§ 24. Ustala się  powiązanie układu komunikacyjnego z uk ładem zewnętrznym poprzez skrzy żowanie 
drogi 3KDL z drogą  krajową  nr 4 znajduj ące się  poza planem oraz poprzez skrzy żowanie drogi 3KDL z drog ą  
gminną, poszerzoną  terenem 12KDD, krzy żuj ącą  się  z drogą  krajową  nr 4 poza planem. 

§ 25. Dla terenów dróg publicznych ustala si ę : 

1) odprowadzenie wód opadowych w miejscu ich powstawania po uprzednim oczyszczeniu; 

2) wyposażenie zrzutów wód opadowych na wylotach w urządzenia podczyszczaj ące; 

3) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urz ądzania i użytkowania terenów za wyj ątkiem 
tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej; 

4) o świetlenie; 

5) wyposażenie w chodniki; 

6) zagospodarowanie terenu biologicznie czynnego drogi w postaci pasów zieleni. 

§ 26. Na ca łym terenie obj ętym planem ustala si ę  dopuszczenie lokalizowania szlaków i ścieżek 
rowerowych. 

§ 27. 1. Ustala się  dopuszczenie wydzielania dróg wewn ętrznych i ci ągów pieszo-jezdnych 
nieoznaczonych na rysunku planu, na wszystkich terenach. 

2. Drogi i ciągi, o których mowa w ust. 1 nie mogą  być  węższe niż  6,0 m, je ś li ich d ługość  wynosi do 
75,0 m oraz 8,5 m, je ś li ich d ługość  wynosi powyżej 75,0 m. 

3. Drogi wewnętrzne i ci ągi pieszo-jezdne, o których mowa w ust. 1 nie mog ą  być  d łuższe niż  150 m. 

4. Ustala si ę  dla dróg wewn ętrznych i ci ągów pieszo-jezdnych bez przejazdu, obs ługuj ących wi ęcej niż  
4 działki budowlane zakończenie placem manewrowym o wymiarach co najmniej 10,0 m na 10,0 m. 

Rozdział  8 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania 

§ 28. 1. Dla terenów 1MNe, 2MNe ustala si ę : 

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna; 

2) przeznaczenie uzupe łniaj ące — us ługi nieuciąż liwe z wyłączeniem us ług handlu i gastronomii; 

3) dopuszczenie budowy dróg wewn ętrznych, doj ść  i dojazdów, sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 



4) następuj ące parametry i wska źniki kszta łtowania zabudowy mieszkaniowej: 

a) budynki wolno stoj ące, 

b) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 

c) wysoko ść  zabudowy do 9,5 m, 

d) zakaz podpiwniczania, 

e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu po łaci od 30° do 45°, 

O zastosowanie w elewacjach budynków maksymalnie dwóch kolorów, nie licz ąc odcieni, 

g) zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych i blachy jako materia łu wykończeniowego elewacji, 

h) układ najd łuższej kalenicy budynku mieszkalnego, równolegle do drogi, z której budynek jest 
obsługiwany, z możliwością  odchylenia do 10'; 

5) następuj ące parametry i wskaźniki kształtowania budynków garażowych oraz gospodarczych: 

a) wysoko ść  do 5,50 m, 

b) 1 kondygnacj ę  nadziemną , 

c) dachy o geometrii i nachyleniu po łaci jak w budynku mieszkalnym, 

d) powierzchni ę  zabudowy do 60,0 m 2, 

e) zatosowanie na elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materia łów jak w budynku 
mieszkalnym, 

O dopuszczenie blokowania na granicach s ąsiaduj ących działek; 

6) następuj ące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczaln ą  linię  zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jeden budynek mieszkalny na dzia łce, 

c) minimalną  powierzchni ę  działki budowlanej: 

- dla terenu 1MNe na 1500 m 2 , 

- dla terenu 2MNe na 1200 m 2 , 

d) minimalną  szerokość  frontu dzia łki na 24,0 m, 

e) udział  powierzchni biologicznie czynnej na minimum 70%, 

O maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 

- dla terenu 1MNe na 0,16, 

- dla terenu 2MNe na 0,19, 

g) wysoko ść  ogrodzenia od frontu dzia łki do 2,0 m, 

h) zakaz stosowania w ogrodzeniach betonowych elementów prefabrykowanych; 

7) budowę  zadaszonych os łon pojemników na śmieci w ramach ogrodze ń  od strony drogi, umo żliwiaj ącą  
zblokowanie z os łoną  na sąsiedniej działce; 

8) obs ługę  komunikacyjną  poszczególnych dzia łek poprzez jeden zjazd z drogi; 

9) minimum 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny, w tym miejsca w gara żu oraz minimum 1 
miejsce dla funkcji us ługowej, zlokalizowane w granicach w łasnych dzia łki budowlanej. 

2. Dla terenu 1MNe ustala si ę  usytuowanie dzia łki krótszym bokiem do drogi, z której dzia łka jest 
obsługiwana. 

3. Dla terenu 2MNe ustala si ę  dopuszczenie obs ługi komunikacyjnej przez teren oznaczony symbolem 
4ZP. 

29. I. Dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN ustala si ę : 

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupe łniaj ące — us ługi nieuciążliwe jako wbudowane w zabudowie mieszkaniowej, z 
wyłączeniem us ług handlu i gastronomii; 
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3) dopuszczenie budowy dróg wewn ętrznych, doj ść  i dojazdów, sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

4) następuj ące parametry i wska źniki kszta łtowania zabudowy mieszkaniowej: 

a) budynki wolno stoj ące i bliźniacze z zastrze żeniem ustaleń  ust. 2, 

b) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 

c) wysoko ść  zabudowy mieszkaniowej do 9,5 m, 

d) dachy p łaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu po łaci od 30° do 45°, 

e) zastosowanie w elewacjach budynków maksymalnie dwóch kolorów, nie licz ąc odcieni, 

O zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych i blachy jako materia łu wykończeniowego elewacji, 

g) uk ład najd łuższej kalenicy budynku mieszkalnego, równolegle do drogi publicznej, z której 
budynek jest obs ługiwany, z możliwo ści ą  odchylenia do 10'; 

5) następuj ące parametry i wskaźniki kształtowania budynków garażowych oraz gospodarczych: 

a) wysoko ść  do 5,50 m, 

b) 1 kondygnacj ę  nadziemną , 

c) dachy o geometrii i nachyleniu po łaci jak w budynku g łównym, 

d) powierzchni ę  zabudowy do 60,0 m =, 

e) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materia łów jak w budynku 
głównym, 

O dopuszczenie blokowania na granicach s ąsiaduj ących działek; 

6) następuj ące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalną  linię  zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczenie sytuowania budynków bli źniaczych bezpo średnio przy granicy z s ąsiednią  działką  
budowlaną , 

c) jeden budynek mieszkalny na dzia łce, 

d) minimalną  powierzchni ę  działki budowlanej: 

- dla terenu 1MN na 1000 m =  dla zabudowy wolno stoj ącej i na 900 m=  dla zabudowy bliźniaczej, 

- dla terenu 2MN na 900 m =  dla zabudowy wolno stoj ącej i na 800 m=  dla zabudowy bliźniaczej, 

- dla terenów 3MN, 4MN na 700 m =  dla zabudowy wolno stoj ącej i na 600 m =  dla zabudowy 
bliźniaczej, 

- dla terenów 5MN, 6MN na 680 m =  dla zabudowy wolno stoj ącej i bli źniaczej, 

- dla terenu 7MN na 650 na1 , 

- dla terenów 8MN, 9MN na 800 m =  dla zabudowy wolno stoj ącej i na 700 m =  dla zabudowy 
bliźniaczej, 

e) minimalną  szerokość  frontu dzia łki: 

- dla terenu 1MN na 22,0 m, 

- dla terenów 2MN, 5MN, 6MN na 20,0 m, 

- dla terenów 3MN, 4MN, 8MN, 9MN na 18,0 m dla zabudowy wolno stoj ącej i na 16,0 m dla 
zabudowy Ni źniaczej, 

- dla terenu 7MN na 19,0 m, 

O usytuowanie dzia łki krótszym bokiem do drogi publicznej, z której jest obs ługiwana, za wyj ątkiem 
działek naro żnych, 

g) udział  powierzchni biologicznie czynnej: 

- dla terenów 1MN, 2MN, 8MN, 9MN na minimum 60%, 

- dla terenów 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN na minimum 55%, 

h) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 

- dla terenu 1MN na 0,22, 

9 



- dla terenu 2MN na 0,24, 

- dla terenów 3MN, 4MN, 8MN, 9MN na 0,27, 

- dla terenów 5MN, 6MN, 7MN na 0,3, 

i) wysokość  ogrodzeń  od frontów dzia łek do 1,60 m, 

j) zakaz stosowania w ogrodzeniach betonowych elementów prefabrykowanych; 

7) budowę  zadaszonych os łon pojemników na śmieci w ramach ogrodzeń  od strony drogi, umo żliwiaj ącą  
zblokowanie z os łoną  na sąsiedniej działce, za wyj ątkiem działek narożnych; 

8) obsługę  komunikacyjną  poszczególnych dzia łek poprzez jeden zjazd z drogi publicznej klasy D 
bezpo średnio lub poprzez dojazd usytuowany na terenie 1ZI, 2Z1; 

9) minimum 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny, w tym miejsca w gara żu oraz minimum 1 
miejsce dla funkcji us ługowej, zlokalizowane w granicach w łasnych dzia łki budowlanej. 

2. Dla terenów 8MN, 9MN ustala si ę  dopuszczenie budowy budynków w zabudowie szeregowej o 
następuj ących parametrach i wska źnikach: 

1) kszta łtowania zabudowy: 

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 

b) wysoko ść  zabudowy do 9,5 m, 

c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu po łaci od 30° do 45°, 

d) zastosowanie w elewacjach budynków maksymalnie dwóch kolorów, nie licz ąc odcieni; 

2) zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczaln ą  linię  zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) sytuowanie budynków bezpo średnio przy granicy z s ąsiednią  działką  budowlaną , 

c) minimalną  powierzchni ę  działki budowlanej na 250 m 2 , 

d) minimalną  szerokość  frontu dzia łki na 7,0 m, 

e) udział  powierzchni biologicznie czynnej na minimum 45%, 

O maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,5. 

30. Dla terenu 1MW ustala si ę : 

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupe łniaj ące — us ługi nieuciążliwe jako wbudowane w zabudowie mieszkaniowej, z 
wyłączeniem us ług handlu i gastronomii; 

3) dopuszczenie budowy dróg wewn ętrznych, doj ść  i dojazdów, sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 
małej architektury oraz zieleńców i obiektów sportowych o charakterze osiedlowym; 

4) następuj ące parametry i wska źniki kszta łtowania zabudowy: 

a) dwa lokale mieszkalne na kondygnacji, 

b) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych, 

c) wysoko ść  zabudowy do 12,0 m, 

d) dachy p łaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu po łaci do 35°, 

e) zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych i blachy jako materia łu wykończeniowego elewacji; 

5) dopuszczenie budowy garaży wolno stoj ących o następuj ących parametrach i wska źnikach: 

a) wysoko ść  do 5,50 m, 

b) 1 kondygnacji nadziemnej, 

c) powierzchni zabudowy do 240,0 m 2, 

d) dachach o geometrii i nachyleniu po łaci jak w budynku g łównym, 

e) elewacjach i pokryciu dachu o identycznej kolorystyce oraz materia łach jak w budynku g łównym; 

6) następuj ące parametry i wska źniki zagospodarowania terenu: 
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a) nieprzekraczaln ą  linię  zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) minimalną  powierzchni ę  działki budowlanej na 1800 m 1 , 

c) dowolną  szeroko ść  frontu, 

d) udział  powierzchni biologicznie czynnej na minimum 60%, 

e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,3, 

O zakaz grodzenia w obr ębie terenu, 

g) wysoko ść  ogrodzeń  do 1,8 m, 

h) zakaz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych elementów betonowych, 

i) przeznaczenie niezabudowanych i nieutwardzonych powierzchni dzia łek na urządzenie zieleni; 

7) gromadzenie odpadów sta łych w wydzielonych pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych lub 
wolno stoj ącym, zadaszonym obiekcie o wysoko ści do 3,0 m, zlokalizowanym w obrębie terenu, 
przes łoniętym zieleni ą ; 

8) obs ługę  komunikacyjną  poprzez maksymalnie 2 zjazdy z dróg publicznych klasy D; 

9) minimum 1,5 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny, w tym miejsca w gara żu oraz minimum 2 
miejsca dla funkcji us ługowej, zlokalizowane w granicach w łasnych dzia łki budowlanej. 

31. 1. Dla terenów 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U ustala si ę : 

1) przeznaczenie — zabudowa us ług nieuci ążliwych; 

2) dopuszczenie lokalizacji pomieszcze ń  o funkcji mieszkaniowej na potrzeby podmiotu prowadz ącego 
działalność  na danym terenie. Powierzchnia pomieszcze ń  mieszkalnych nie może przekraczać  8% 
całkowitej powierzchni budynków usytuowanych na dzia łce; 

3) dopuszczenie budowy dróg wewn ętrznych, doj ść  i dojazdów, sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

4) gromadzenie odpadów sta łych w wydzielonych pomieszczeniach w budynkach lub wolno stoj ących, 
zadaszonych obiektach, o nieprzepuszczalnej posadzce, wysoko ści do 3,5 m, zlokalizowanych w 
obrębie terenu; 

5) przeznaczenie niezabudowanych i nieutwardzonych powierzchni dzia łki na urządzenie zieleni; 

6) obs ługę  komunikacyjną  poprzez maksymalnie 2 zjazdy z dróg publicznych klasy L lub D; 

7) ilość  miejsc parkingowych, zlokalizowanych w granicach w łasnych terenu, wyliczonych wed ług 
następuj ących wskaźników: 

a) minimum 1 miejsce na każde 20 m =  powierzchni u żytkowej us ług handlu, 

b) minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcji w obiektach us ług gastronomii, 

c) minimum 3 miejsca na każde rozpoczę te 100 m= powierzchni użytkowej us ług innych, jednak nie 
mniej niż  3; 

8) nasadzenie 1 drzewa na każde rozpoczęte 5 miejsc parkingowych. 

2. Dla terenów 1U, 2U, 3U ustala si ę : 

1) następuj ące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 

b) wysoko ść  zabudowy do 12,0 m, 

c) dachy p łaskie lub o dowolnej geometrii nachyleniu po łaci do 30°, 

d) zakaz stosowania sidingu z tworzyw sztucznych jako materia łu wykończeniowego elewacji; 

2) następuj ące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczaln ą  linię  zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) minimalną  powierzchni ę  działki budowlanej: 

- dla terenu 1U na 2100 m 1 , 

- dla terenów 2U, 3U na 4000 m2, 



c) minimalną  szerokość  frontu dzia łki: 

- dla terenu 1U na 40,0 m, 

- dla terenów 2U, 3U nie okre ś la się , 

d) udział  powierzchni biologicznie czynnej na minimum 10%, 

e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,6. 

3. Dla terenu 1U ustala si ę  zagospodarowanie zieleni ą  izolacyjną  pasa o szeroko ści 10,0 m od strony 
terenu 1MNe, oznaczonego na rysunku planu, z nasadzeniem krzewów i drzew w ilo ści jedno drzewo na 
30,0 m2  powierzchni terenu pasa. 

4. Dla terenów 4U, 5U, 6U ustala si ę : 

1) następuj ące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 

b) wysoko ść  zabudowy do 12,0 m, 

c) dachy p łaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu po łaci do 400 ; 

2) następuj ące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) minimalną  powierzchni ę  działki budowlanej na 500 m 2, 

b) dowolną  szeroko ść  frontu dzia łki, 

c) udział  powierzchni biologicznie czynnej na minimum 30%, 

d) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,5, 

e) dopuszczenie budowy ma łej architektury oraz ziele ńców, 

O zakaz grodzenia od strony dróg. 

32. Dla terenów oznaczonych symbolami 1UH, 2UH, 3UH ustala si ę : 

1) przeznaczenie — zabudowa us ług handlu; 

2) dopuszczenie budowy doj ść  i dojazdów, sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

3) następuj ące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej, 

b) wysoko ści zabudowy do 5,5 m, 

c) dachy p łaskie, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu po łaci do 400 ; 

4) następuj ące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczaln ą  linię  zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) minimalną  powierzchni ę  działki budowlanej: 

- dla terenów 1UH, 3UH na 400 m 2 , 

- dla terenu 2UH na 500 m 2 , 

c) dowolną  szeroko ść  frontu dzia łki, 

d) udział  powierzchni biologicznie czynnej na minimum 30%, 

e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,45, 

O budowę  zadaszonych os łon pojemników na odpady na zapleczach dzia łek, 

g) przeznaczenie niezabudowanych i nieutwardzonych powierzchni dzia łek na urządzenie zieleni; 

5) obs ługę  komunikacyjną  działek poprzez jeden zjazd z drogi klasy D; 

6) 1 miejsce parkingowe na ka żde rozpoczęte 30 m 2 powierzchni użytkowej us ług. 

33. 1. Dla terenów 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U ustala si ę : 

1) przeznaczenie — tereny obiektów produkcyjnych, sk ładów i magazynów i zabudowy us ługowej; 
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2) dopuszczenie lokalizowania pomieszcze ń  o funkcji mieszkaniowej na potrzeby podmiotu 
prowadzącego dzia łalność  na danym obszarze. Powierzchnia pomieszcze ń  mieszkalnych nie może 
przekraczać  8% całkowitej powierzchni budynków zlokalizowanych na tym obszarze; 

3) dopuszczenie budowy dróg wewn ętrznych, doj ść  i dojazdów, sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

4) zakaz lokalizowania inwestycji powoduj ących zanieczyszczenia gruntu, zmiany w chemii wód 
przesi ąkowych (np. sk ładowiska odpadów, produktów chemicznych i petrochemicznych, uci ąż liwe 
obiekty przemys łowe); 

5) zakaz lokalizowania przedsi ęwzięć, których oddzia ływanie, wykracza poza teren, do którego 
prowadzący działalność  ma tytuł  prawny; 

6) następuj ące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, 

b) wysoko ść  zabudowy do 12,0 m, 

c) dachy o dowolnej geometrii i nachyleniu po łaci do 300 ; 

7) następuj ące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczaln ą  linię  zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) minimalną  powierzchni ę  działki budowlanej na 4000 m 1 , 

c) dowolną  szeroko ść  frontu działki, 

d) udział  powierzchni biologicznie czynnej na minimum 10%, 

e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,6, 

O przeznaczenie niezabudowanych i nieutwardzonych powierzchni dzia łki na urządzenie zieleni; 

8) dla obiektów produkcyjnych, sk ładów i magazynów ilo ść  miejsc parkingowych, zlokalizowanych w 
granicach własnych terenu, wyliczonych wed ług następuj ących wskaźników: 

a) 2 miejsca na każde rozpoczęte 100 m=  powierzchni użytkowej budynków, gdy łączna powierzchnia 
użytkowa budynków nie przekracza 500 m=, jednak nie mniej ni ż  10, 

b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 100 m=  powierzchni użytkowej budynków, gdy łączna powierzchnia 
użytkowa budynków przekracza 500 m = , jednak nie mniej ni ż  10; 

9) dla zabudowy us ługowej ilość  miejsc parkingowych, zlokalizowanych w granicach w łasnych terenu, 
wyliczonych wed ług następuj ących wskaźników: 

a) minimum 1 miejsce na każde 20 m =  powierzchni u żytkowej us ług handlu, 

b) minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcji w obiektach us ług gastronomii, 

c) minimum 3 miejsca na każde rozpoczę te 100 m= powierzchni użytkowej us ług innych, jednak nie 
mniej niż  3; 

10) nasadzenie 1 drzewa na ka żde rozpoczęte 5 miejsc parkingowych; 

11) obs ługę  komunikacyjną  poprzez zjazdy z dróg publicznych klasy D i L. 

2. Dla terenów 4P/U, 5P/U ustala si ę  zagospodarowanie zieleni ą  izolacyjną  pasa o szeroko ści 10,0 m 
od strony drogi 7KDD, oznaczonego na rysunku planu, z nasadzeniem krzewów i drzew w ilo ści jedno 
drzewo na 30,0 m =  powierzchni. 

3. Dla terenu 5P/U ustala si ę  dopuszczenie utrzymania, przebudowy i rozbudowy istniej ącej zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z parametrami i wska źnikami kszta łtowania zabudowy ustalonymi w 29 dla terenu 
MN1. 

34. Dla terenów 1Z, 2Z, 3Z ustala si ę : 

1) przeznaczenie — tereny zieleni naturalnej; 

2) zakaz zabudowy; 

3) dopuszczenie budowy doj ść  i dojazdów, sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

4) zakaz grodzenia terenu od strony dróg publicznych; 
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5) dopuszczenie urządzenia terenów 2Z, 3Z zgodnie z zasadami okre ś lonymi planem dla trenów ZP. 

35. Dla terenów 1ZI, 2Z1, 3Z1, 4Z1, 5Z1, 6Z1 ustala si ę : 

1) przeznaczenie — tereny zieleni izolacyjnej; 

2) zakaz zabudowy; 

3) dopuszczenie budowy doj ść  i dojazdów, małej architektury, urz ądzeń  infrastruktury technicznej; 

4) zakaz grodzenia terenu za wyj ątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 5; 

5) dopuszczenie włączenia terenów 1ZI, 2Z1 w tereny MN3, MN4 z zachowaniem ich przeznaczenia. 

36. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP ustala si ę : 

1) przeznaczenie — tereny zieleni urz ądzonej; 

2) zakaz zabudowy; 

3) dopuszczenie budowy ma łej architektury, doj ść  i dojazdów, sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

4) udział  powierzchni biologicznie czynnej na minimum 90%; 

5) zakaz grodzenia terenu; 

6) stosowanie nawierzchni przepuszczalnych. 

37. Dla terenów oznaczonych symbolami 1KP, 2KP ustala si ę : 

1) przeznaczenie — tereny placów; 

2) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej podziemnej; 

3) dopuszczenie budowy ma łej architektury; 

4) powierzchni ę  miejsc parkingowych nieprzekraczaj ącą  15 % powierzchni terenu w Uniach 
rozgraniczaj ących; 

5) zakaz stosowania w nawierzchniach utwardzonych wyko ńczenia z betonu wylewanego i asfaltu. 

38. Dla terenów oznaczonych symbolami 1WS, 2WS ustala si ę  przeznaczenie — wody powierzchniowe 
śródlądowe. 

39. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDGP ustala si ę : 

1) przeznaczenie — droga publiczna klasy GP — fragment drogi krajowej nr 4; 

2) szeroko ść  w Uniach rozgraniczaj ących, w granicach obj ętych planem, wyznaczon ą  na rysunku planu na 
17,5 m licząc od osi jezdni; 

3) zastosowanie dostępnych rozwiązań  technicznych, jak ekrany akustyczne, minimalizuj ące uciąż liwość  
ruchu ko łowego na terenach s ąsiednich. 

40. I. Dla terenów 1KDL, 2KDL, 3KDL ustala si ę : 

1) przeznaczenie — droga publiczna klasy L; 

2) szeroko ści w Uniach rozgraniczaj ących na 12,0 m; 

3) drogę  jednojezdniową ; 

4) szeroko ść  jezdni na minimum 6,0 m; 

5) przystosowanie do obs ługi ruchu ci ężarowego. 

2. Dla drogi 3KDL ustala si ę  podłączenie do drogi krajowej nr 4 w miejscu skrzy żowania drogi 
krajowej nr 4 z drogą  powiatową  prowadzącą  do miejscowo ści Woliczka, znajduj ącego się  poza planem. 
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41. 1. Dla terenów 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 1 OKDD, 
11KDD ustala si ę : 

1) przeznaczenie - droga publiczna klasy D; 

2) szeroko ści w Uniach rozgraniczaj ących na: 

a) 12,0 m dla terenów 1KDD, 2KDD, 5KDD, 6KDD, 

b) 10,0 m dla terenów nie wymienionych w lit. a; 

3) szeroko ść  jezdni na minimum 5,0 m. 

2. Dla dróg 1KDD, 2KDD, 5KDD, 6KDD ustala si ę  przystosowanie do obs ługi ruchu ci ężarowego. 

42. Dla fragmentu pasa drogowego oznaczonego symbolem 12KDD ustala si ę  szeroko ść  2,0 m i 
przeznaczenie pod poszerzenie przylegaj ącej drogi gminnej. 

43. Dla terenów 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW ustala si ę : 

1) przeznaczenie - droga wewn ętrzna; 

2) szeroko ści w Uniach rozgraniczaj ących na: 

a) 10,0 m dla terenów 1KDW, 2KDW, 5KDW, 6KDW, 

b) 12,0 m dla terenów 3KDW, 4KDW; 

3) szeroko ść  jezdni na minimum 5,0 m. 

44. Dla terenów 1E, 2E ustala si ę : 

1) przeznaczenie - tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej; 

2) odległość  ścian bez otworów drzwiowych i wentylacyjnych, wn ętrzowej stacji transformatorowej od 
granicy sąsiedniej działki na co najmniej 1,5 m. 

Rozdział  9 

Przepisy koń cowe 

45. Ustala si ę  stawkę  procentową, wynikaj ącą  ze wzrostu warto ści nieruchomo ści w wyniku uchwalenia 
planu miejscowego: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami MNe, MN, MW, U, Ufl, P/U w wysoko ści 10 %; 

2) dla terenów niewymienionych w pkt 1 w wysoko ści 1,0 %. 

46. Do czasu zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów zgodnie z okre ś lonym w planie 
przeznaczeniem, mo żna je tymczasowo użytkować  w sposób dotychczasowy lub użytkować  do produkcji 
rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej, w formie terenów zieleni, z zakazem utrwalania ich tymczasowego 
użytkowania oraz lokalizacji obiektów budowlanych zwi ązanych z tymczasowym użytkowaniem. 

47. Wykonanie uchwa ły powierza si ę  Wójtowi Gminy Świlcza. 

48. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej og łoszenia w Dzienniku Urz ędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

15 



Załącznik nr 2 do Uchwa ły Nr IX76472011 
Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 472006 w miejscowo ści Świlcza 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ  DO ZADAŃ  WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA, na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó źniejszymi zmianami ), art.7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity z pó źniejszymi zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó źniejszymi zmianami), Rada Gminy Świlcza rozstrzyga, co następuje: 

Lp. INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

SPOSÓB REALIZACJI * ZASADY FINANSOWANIA* 

Forma: 
1 - zadania 
krótkookresowe 
2 - zadanie wieloletnie 

Odpowiedzialni za realizacj ę  
i współpracuj ący: 
1- burmistrz, 
2 - wykonawca, 
3 - pracownik urz ędu 
wła ściwy do spraw 
infrastruktury 
4 - inne 

PROGNOZOWANE ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 
1 - dochody w łasne, 
2 - dotacje, 
3 - kredyty, pożyczki, 
4 - obligacje komunalne, 
5 — inne 

POTENCJALNY UDZIAŁ  INNYCH 
INWESTORÓW W FINANSOWANIU 
ZADANIA 
1 - w łaściciele nieruchomo ści 
2 - fundacje i organizacje 
wspomagaj ące 
3 - inwestorzy zewn ętrzni 
4 - inne 

1. DROGI 
PIJBLICZNE 

BUDOWA 2 1+3 1+2 x 

2. 
3. 

POZOSTAŁ E WODOCIĄGI 2 1+3 1+2 x 
KANALIZACJA 2 1+3 1+2 x 

*wiersze nr 1-3 wype łnić  odpowiednimi numerami z podanych w nag łówkach kolumn 


