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skiego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr bu Cie le, gmina Ole nica

UCHWA A NR ………..
RADY GMINY OLE NICA
Z DNIA …………… 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr bu Cie le,
gmina Ole nica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) oraz w zwi zku z
uchwa Nr XXIII/151/16 Rady Gminy Ole nica z dnia 29 wrze nia 2016 roku w sprawie przyst pienia do
sporz dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr bu Cie le, w gminie Ole nica,
po stwierdzeniu, e plan nie narusza ustale studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ole nica uchwalonego uchwa Rady Gminy Ole nica nr XLVII/221/10 z dnia 30 marca 2010 roku, wraz ze zmianami,
uchwala si , co nast puje:
ROZDZIA I
PRZEDMIOT I ZAKRES USTALE PLANU.
§1
1. Uchwala si zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr bu Cie le, gmina Ole nica,
zwany dalej planem.
2. Granice obszaru obj tego planem oznaczono na rysunku zmiany planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, niniejszej
uchwa y.
3. Za cznikami do niniejszej uchwa y s :
1) za cznik nr 1 - rysunek zmiany planu – skala 1:2000;
2) za cznik nr 2 - rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
3) za cznik nr 3 - rozstrzygni cie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
§ 2.
1 . Ilekro w dalszych przepisach uchwa y jest mowa o:

1) planie – nale y przez to rozumie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym
mowa § 1 niniejszej uchwa y,

2) rysunku planu – nale y przez to rozumie graficzne zapisy zmiany planu, przedstawione na mapie

sytuacyjno-wysoko ciowej w skali 1:2000, b cy za cznikiem graficznym nr 1 do uchwa y Rady Gminy w
Ole nicy.
3) przepisach szczególnych lub odr bnych – nale y przez to rozumie aktualne w momencie realizacji
niniejszej uchwa y przepisy prawne wraz z aktami wykonawczymi, normy bran owe oraz ograniczenia w
dysponowaniu terenem wynikaj ce z prawomocnych decyzji administracyjnych,
4) terenie– nale y przez to rozumie obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi, w
którego ka dym punkcie obowi zuj te same ustalenia,
5) przeznaczeniu podstawowym terenu – nale y przez to rozumie takie przeznaczenie, które powinno
przewa na danym terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi,
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6) przeznaczeniu uzupe niaj cym terenu – nale y przez to rozumie rodzaje przeznaczenia inne ni

2.

podstawowe, które uzupe niaj lub wzbogacaj przeznaczenie podstawowe,
7) przeznaczeniu tymczasowym – nale y przez to rozumie sposoby zagospodarowania terenów i obiektów,
do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji okre lonej w planie,
8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nale y przez to rozumie lini , która nie mo e zosta
przekroczona usytuowaniem elewacji wszystkich budynków, dopuszcza si przekroczenie linii zabudowy
przez okapy i gzymsy o nie wi cej ni 1,0 m, balkony, werandy, tarasy, schody zewn trzne, wykusze i ganki
o nie wi cej ni 2,0 m i na d ugo ci nie wi kszej ni ½ szeroko ci elewacji frontowej,
9) nieuci liwych us ugach lokalnych- nale y przez to rozumie funkcje us ug komercyjnych lub publicznych
zwi zanych z obs ug zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie zaliczanych do przedsi wzi mog cych
znacz co oddzia ywa na rodowisko, których uci liwo mierzona zgodnie z odr bnymi przepisami nie
przekracza swym zasi giem granic w asnego terenu,
10) us ugach komercyjnych- nale y przez to rozumie funkcje terenów i obiektów realizowane ca kowicie lub
z przewag funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach dzia alno ci gospodarczej pod warunkiem
nie powodowania negatywnego oddzia ywania- zak óce rodowiska oraz konfliktów s siedzkich,
11) us ugach publicznych- nale y przez to rozumie funkcje terenów i obiektów realizowane z udzia em
jakichkolwiek funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospo ecznym,
Poj cia pozosta e niezdefiniowane nale y rozumie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi i
szczególnymi.
§ 3.

1. Obowi zuj cymi ustaleniami na rysunku zmiany planu s :
1) granice obszaru obj tego zmian planu;
2) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) oznaczenia przeznaczenia terenów, zawieraj ce symbole literowe i numery, wyró niaj ce je spo ród innych
terenów;
5) strefa „A” cis ej ochrony konserwatorskiej;
6) strefa ochrony historycznego uk adu ruralistycznego;
7) strefa „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;
8) obiekty wpisane do rejestru i do ewidencji zabytków;
9) stanowiska archeologiczne;
10) granica projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Ole nicy i Potoku
Boguszyckiego”, kod obszaru PLH020091;
11) granica u ytku ekologicznego „Olsy Soko owickie”;
12) granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza;
13) granica terenów zamkni tych;
14) przebieg linii elektroenergetycznych redniego napi cia wraz ze stref , w obr bie której obowi zuj
ograniczenia w u ytkowaniu;
15) istniej cy ruroci g paliwowy wraz z granicami terenów, w obr bie których obowi zuj ograniczenia w ich
ytkowaniu.
2. Nast puj ce oznaczenia graficzne posiadaj znaczenie informacyjne, sugeruj ce okre lone rozwi zania
przestrzenne i regulacyjne.
1) granica gminy Ole nica;
2) stanowiska zwierz t i ro lin chronionych;
3) numery dróg krajowych, wojewódzkiej i powiatowych;
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4) lokalizacja urz dze obs ugi elektroenergetycznej;
5) istniej ce zjazdy;
6) proponowany uk ad dzia ek budowlanych.
§ 4.
1. W planie nie okre la si ze wzgl du na brak potrzeb lub problematyki:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a tak e obszarów szczególnego zagro enia
powodzi oraz obszarów osuwania si mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych okre lonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
ROZDZIA II
USTALENIA OGÓLNE.
§ 5.
1. Okre la si nast puj ce rodzaje przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w tym wolnostoj cej, bli niaczej i szeregowej, w
rozumieniu przepisów odr bnych), oznaczone symbolem MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej z us ugami, przez co rozumie si teren i zwi zane z nim budynki o
charakterze mieszkalnym (zabudowa jednorodzinna lub nie wi cej ni 2 mieszkania towarzysz ce) oraz
us ugowym, wraz z urz dzeniami towarzysz cymi oraz zieleni , oznaczone symbolem MNU;
3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem RM;
4) tereny zabudowy us ugowej, przez co rozumie si teren, na którym zlokalizowano obiekty i urz dzenia
przeznaczone do sprzeda y towarów i wiadczenia us ug, wraz z urz dzeniami towarzysz cymi oraz
zieleni , oznaczone symbolem U;
5) tereny us ug sakralnych, przez co si rozumie zabudow realizowan w ogólnym interesie spo ecznym
celowi podstawowemu z zakresu us ug sakralnych, oznaczone symbolem UK.
6) tereny us ug sportu i rekreacji, zawieraj ce obiekty kubaturowe jak i terenowe wraz niezb dn
infrastruktura techniczn , komunikacj , parkingami, zapleczem socjalnym, oznaczone symbolem US;
7) tereny us ug turystyki, przez co rozumie si zabudow turystyczn , gospodarcz i mieszkalnogospodarcz zwi zan z prowadzeniem us ug oznaczon symbolem UT;
8) tereny aktywizacji gospodarczej- przemys , bazy, sk ady, przez co si rozumie zabudow produkcyjn
wraz z obiektami towarzysz cymi, oznaczone symbolem AG.
9) tereny obs ugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, przez co rozumie
si teren i zwi zane z nim budynki o charakterze mieszkalnym i gospodarczym, wraz z urz dzeniami
towarzysz cymi oraz zieleni , oznaczone symbolem RU,
10) tereny ogrodów dzia kowych, oznaczone symbolem ZD;
11) tereny cmentarzy, oznaczone symbolem ZC;
12) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL;
13) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;
14) tereny wód otwartych i p yn cych, cieków wodnych i rowów oznaczone symbolem WS;
12) tereny urz dze zaopatrzenia w wod , oznaczone symbolem W;
15) tereny kolejowe,
ce terenami zamkni tymi, oznaczone symbolem KK;
16) tereny dróg (w rozumieniu przepisów odr bnych), oznaczone symbolem:
a) KDS- dla dróg klasy ekspresowej,
b) KDG- dla dróg klasy g ównej,
c) KDZ- dla dróg klasy zbiorczej,
d) KDL- dla dróg klasy lokalnej,
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e) KDD- dla dróg klasy dojazdowej,
f) KDPJ- dla ci gów pieszo- jezdnych,
g) KDW- dla dróg wewn trznych.
§ 6.
Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego.
1. Na obszarze obj tym ustaleniami planu obowi zuj nast puj ce wymogi ochrony adu przestrzennego i zasady
jego kszta towania:
1) Ochrona adu przestrzennego dotyczy i powinna by realizowana poprzez:
a) zachowanie okre lonego w planie przeznaczenia terenów,
b) przestrzeganie okre lonych planem funkcji i standardów przestrzennych, okre lonej skali i formy
zabudowy oraz wska ników wykorzystania i zagospodarowania terenów w obr bie obszarów
wyznaczonych liniami rozgraniczaj cymi,
c) zachowanie wolnego od zabudowy obszaru terenów rolnych i zieleni,
d) respektowanie ustalonych planem zasad zagospodarowania i u ytkowania terenów zabudowy, warunków
ochrony rodowiska, ochrony i korzystania z walorów krajobrazowych rodowiska na terenach obj tych
planem.
2) Dopuszcza si na terenach przeznaczenia podstawowego, z wyj tkiem terenów komunikacji, jako sta e lub
tymczasowe sposoby u ytkowania, formy zagospodarowania terenu i obiektów lokalizowanych zgodnie z
przepisami odr bnymi, obejmuj ce:
a) ziele o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,
b) sieci infrastruktury technicznej,
3) Zakazuje si w obszarze obj tym ustaleniami planu:
a) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y wi kszej ni 2000 m2,
b) grodzenia nieruchomo ci przylegaj cych do terenów oznaczonych symbolem WS, w odleg ci mniejszej
ni 1,5 m od linii brzegu,
c) hodowli zwierz t mi so ernych, futerkowych.
4) Obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej, w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe (z wy czeniem
drogi S-8 oznaczonej symbolem KDS), dopuszczone ustaleniami planu do lokalizacji na terenach
przeznaczenia podstawowego lub lokalizowane poza terenami zabudowanymi w oparciu o przepisy odr bne,
powinny by sytuowane w ustalonych planem liniach zabudowy lub w odleg ciach od dróg publicznych
okre lonych w przepisach prawa drogowego.
§ 7.
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu.
1.

W zakresie ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego okre la si nast puj ce ustalenia:
1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolami MN, na
terenach zabudowy jednorodzinnej z us ugami okre lonych na rysunku planu symbolami MNU oraz na
terenach zabudowy zagrodowej RM wprowadza si zakaz lokalizowania przedsi wzi mog cych znacz co
oddzia ywa na rodowisko, za wyj tkiem przedsi wzi dotycz cych sieci i urz dze infrastruktury
technicznej oraz dróg,
2) Uci liwo prowadzonej dzia alno ci gospodarczej w zakresie emisji wibracji, ha asu, zanieczyszczenia
powietrza, substancji zapachowych, niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego oraz
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zanieczyszczenia gruntu i wód, nie mo e powodowa przekrocze obowi zuj cych standardów
rodowiskowych okre lonych w przepisach odr bnych oraz wywo ywa konieczno ustanowienia obszaru
ograniczonego u ytkowania,
3) Uci liwo prowadzonej dzia alno ci gospodarczej nie mo e przekroczy warto ci dopuszczalnych na
granicy terenu, do którego inwestor posiada tytu prawny.
4) Na ca ym obszarze opracowania planu obowi zuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych cieków do
wód: powierzchniowych, podziemnych i do gruntu.
5) Wprowadza si wymóg utrzymania poziomu ha asu w granicach dopuszczalnych norm okre lonych
przepisami odr bnymi na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej okre lonych na rysunku planu
symbolami MN, na terenach zabudowy jednorodzinnej z us ugami okre lonych na rysunku planu symbolami
MNU oraz na terenach zabudowy zagrodowej RM, jak dla zabudowy mieszkaniowo -us ugowej.
2. Ponadto na terenie opracowania planu obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) Cz
obszaru opracowania planu znajduje si w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Natura 2000 PLH 020091 „Dolina Ole nicy i Potoku Boguszyckiego”. Wszelkie przedsi wzi cia na
tym terenie powinny spe nia wymagania przepisów odr bnych z zakresu ochrony rodowiska. Na obszarze
obj tym planem wprowadza si zakaz lokalizacji przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na
rodowisko, z wy czeniem przedsi wzi z zakresu czno ci publicznej. Ka de dzia anie podejmowane lub
planowane na obszarze Natura 2000 winno podlega procedurze OO , z obligatoryjnych uwzgl dnieniem
warunków ochrony siedliska oraz towarzysz cej mu flory i fauny.
2) Cz
obszaru opracowania planu znajduje si w granicach u ytku ekologicznego „Olsy Soko owickie”, dla
którego obowi zuj w ciwe przepisy odr bne;
3) Na terenie opracowania planu wyst puj stanowiska ro lin i zwierz t chronionych, których lokalizacj
okre la si na rysunku planu. Obejmuje si je ochron i obowi zuj dla nich w ciwe przepisy odr bne.
4) Ca
obszaru opracowania planu znajduje si w granicach GZWP nr 322 „Zbiornik Ole nica”, dla którego
obowi zuj w ciwe przepisy odr bne.
§ 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego, oraz dóbr kultury
wspó czesnej
1. Okre la si stref „A” cis ej ochrony konserwatorskiej dla zespo u ko cielnego w granicach historycznego
za enia wraz z przyko cielnym cmentarzem. W strefie obowi zuj nast puj ce wymogi konserwatorskie:
1) nale y zachowa historyczny uk ad przestrzenny i jego poszczególne komponenty, poszczególne obiekty o
warto ciach zabytkowych nale y podda restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej
lub projektowanej funkcji do warto ci obiektu, a funkcje uci liwe i degraduj ce wyeliminowa ;
2) nale y usun obiekty dysharmonizuj ce lub pozostawi je do mierci technicznej; analogicznie nale y
post powa w stosunku do innych elementów zniekszta caj cych za enie historyczne (np. b dnych
nasadze zieleni) - nale y je oznaczy na za cznikach graficznych;
3) wyklucza si mo liwo prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych oraz
stosowania betonowych prz se ogrodze .
2. Okre la si stref ochrony historycznego uk adu ruralistycznego wsi to sam ze stref „B” ochrony
konserwatorskiej. Strefa obejmuje historyczne siedlisko wsi wraz z terenami historycznych za
i zespo ów
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budowlanych uj tych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. W strefie obowi zuj nast puj ce wymogi
konserwatorskie:
1) nale y zachowa historyczny uk ad przestrzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, przebieg linii
zabudowy, kompozycj wn trz urbanistycznych, kompozycj historycznej zieleni,) oraz poszczególne
elementy tego uk adu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, placów i chodników, historyczne obiekty techniczne,
zabudow i ziele ); wprowadzi obowi zuj ce linie zabudowy, odpowiadaj ce lokalizacji obiektów
historycznych;
2) nale y konserwowa zachowane elementy uk adu przestrzennego, poszczególne obiekty o warto ciach
zabytkowych nale y podda restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub
projektowanej funkcji do warto ci obiektu, a funkcje uci liwe i degraduj ce wyeliminowa ;
3) nale y przyzna pierwsze stwo wszelkim dzia aniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym; nale y
preferowa te inwestycje, które stanowi rozszerzenie lub uzupe nienie ju istniej cych form zainwestowania
terenu;
4) nowa zabudowa nie mo e przewy sza skal zlokalizowanej w s siedztwie zabudowy zabytkowej; winna
by ona ponadto wzorowana na zabudowie historycznej w zakresie sytuacji, skali, bry y, formy
architektonicznej i u ytych materia ów; obowi zuj nast puj ce parametry kszta towania zabudowy: budynki
dwukondygnacyjne, wysoko do 9 m (licz c od poziomu gruntu do górnej kraw dzi kalenicy dachu), z
kondygnacj górn w poddaszu; bry a na planie prostok ta (dopuszcza si przy tym aneksy - np. ganek
gara ); dach stromy, dwuspadowy, o symetrycznie nachylonych po aciach, k t nachylenia winien
zawiera si w przedziale: 35-45°; dla budynków poni ej 4m dopuszcza si dach p aski lub dwuspadowy o
cie nachylenia mniejszym ni wskazany wy ej; budynki murowane, elewacje tynkowane (wyklucza si tu
jaskraw kolorystyk ); pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze ceglastym; dla
budynków poni ej 4m dopuszcza si pokrycie pap lub gontem z wykluczeniem blachy, wyklucza si
mo liwo wprowadzania portyków, przypór b
innych elementów nie wyst puj cych w lokalnej
zabudowie o funkcji mieszkaniowej b
gospodarczej, powsta ej przed 1945 r.;
5) wyklucza si mo liwo prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych, stosowania
betonowych prz se ogrodze .
3.

Okre la si stref „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, równoznaczn z o
obszarem uj tym w gminnej ewidencji zabytków, ze wzgl du na lokalizacj miejscowo ci w obr bie
intensywnego osadnictwa historycznego i pradziejowego, oznaczon na rysunku zmiany planu, dla której
wprowadza si , dla inwestycji zwi zanej z pracami ziemnymi, wymóg przeprowadzenia bada archeologicznych
zgodnie z przepisami odr bnymi.

4. Dla terenu zespo u ko cielnego wraz z cmentarzem uj tego w rejestrze zabytków, znajduj cego si w strefie A
obowi zuj nast puj ce wymogi:
1) zakaz nowej zabudowy;
2) wymóg utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenu, rewaloryzacji i konserwacji budynku
ko cio a oraz elementów historycznego zespo u: kaplicy, ogrodzenia, historycznych nagrobków, zieleni;
3) zakaz wprowadzania podzia ów historycznego za enia;
4) wszelkie zamierzenia i dzia ania inwestycyjne planowane na terenie zespo u i przy jego poszczególnych
elementach oraz przy i w budynku ko cio a, nale y prowadzi zgodnie z przepisami szczególnymi,
dotycz cymi ochrony zabytków;
5) strefa „A” wyznaczona dla zespo u sakralnego równoznaczna jest ze stref cis ej ochrony konserwatorskiej
"W" dla zabytków archeologicznych. Dla dopuszczalnych prac ingeruj cych w poziom gruntu obowi zuje tu
wymóg przeprowadzenia bada archeologicznych, zgodnie z przepisami odr bnymi.
5. Dla terenu dawnego zespo u pa acowo- folwarcznego obowi zuj nast puj ce wymogi:
1) nale y zachowywa i rewaloryzowa historyczny uk ad przestrzenny zespo u oraz jego poszczególne
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komponenty;
2) nale y d
do scalenia tego terenu;
3) nowe obiekty dopuszczane s wy cznie w miejscu nieistniej cej ju historycznej zabudowy. Winny by one
wzorowane na lokalnej, historycznej zabudowie, w zakresie dotycz cym sytuacji, rozplanowania, skali,
bry y, stosowanych form architektonicznych i u ytych materia ów;
4) dla dopuszczalnej zabudowy uzupe niaj cej (na terenie dawnego folwarku) obowi zuje wymóg
przeprowadzenia wyprzedzaj cych zainwestowanie bada archeologiczno- architektonicznych. Badania
weryfikacyjne archeologiczne pozwol ustali pierwotn lokalizacj obiektu pa acowego, która winna
znale
odzwierciedlenie w projektowanym zagospodarowaniu terenu. Nale y liczy si tak e z
konieczno ci zachowania w nowej zabudowie czy zagospodarowaniu terenu warto ciowych reliktów
historycznej zabudowy (piwnic, murów) i ekspozycji w nawierzchni zarysów dawnej zabudowy, wjazdów,
bram itp.; odtworzenie historycznej zabudowy uzupe niaj cej winno nast pi zgodnie z przekazami
ikonograficznymi oraz wynikami bada archeologiczno- architektonicznych;
5) obiekty historyczne tworz ce zespó nale y podda pracom remontowym i renowacji; przebudow i
adaptacj obiektów folwarcznych dopuszcza si przy zachowaniu ich istotnych zabytkowych cech;
6) nale y d
do uporz dkowania za enia - obiekty wtórne i szpec ce winny by docelowo przeznaczone
do rozbiórki b
te przebudowy, której efektem b dzie poprawa standardu estetycznego;
7) obejmuje si ochron zabytkowe uk ady zieleni, t.j. dawne ogrody ozdobne w obr bie zespo u pa acowofolwarcznego oraz historyczn alej drzew, dla których:
nale y zachowa historyczne nasadzenia i uk ad zieleni;
obowi zuj dzia ania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne;
za enia te powinny zosta czynnymi terenami zieleni wraz funkcj rekreacyjn .

6. Okre la si na obszarze obj tym planem obiekty o warto ciach zabytkowych uj te w wojewódzkiej i
gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku zmiany planu. Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i aktualizacji. Spis tworz nast puj ce wskazane poni ej obiekty
oraz obszary i obowi zuj dla nich nast puj ce wymogi konserwatorskie:

1) Obszary i obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków:
L.p. Miejscowo

Obiekt

1.
2.
a.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
4.
a.
b.

Historyczny uk ad ruralistyczny wsi
Ko ció fil. NMP Tuchowskiej
Cmentarz poewangelicki
Zespó pa acowo-folwarczny:
Oficyna mieszkalna
Dom szwajcara
Dom mieszkalny
Stajnia
Wozownia + stajnia
Stodo a
Dom mieszkalny, d. elektrownia
Budynek gospodarczy (obora)
ogród ozdobny
Zespó dworca PKP:
Budynek stacyjny
Budynek poczekalni

CIE LE
CIE LE
Cie le
CIE LE
Cie le
Cie le
Cie le
Cie le
Cie le
Cie le
Cie le
Cie le
Cie le
CIE LE
Cie le
Cie le

Adres Nr
20

34
37
38
34
36
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Rodzaj obiektu
obszar
ko ció
cmentarz
zespó pa acowo-folwarczny:
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek gospodarczy
budynek gospodarczy
budynek gospodarczy
budynek mieszkalny
budynek gospodarczy
ogród/park
zespó
dworzec
publiczny

Rejestr
zabytków

Data rejestru

A/1345/459/W 1980.10.29
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c.

Cie le

Magazyn towarowy

magazyn

7. Gminn ewidencj zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej obj te zostaj zespo y i obiekty o istotnych

lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych, uj te w wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków. Ewidencja ta podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i mo e by aktualizowana, zmiany te nie powoduj
zmian ustale planu. Dla obiektów wymienionych w ewidencji zabytków, znajduj cych si w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz poza stref , obowi zuj nast puj ce wymogi:
1) nale y zachowa lub (w zale no ci od stanu technicznego) odtworzy ich rozplanowanie, gabaryty, bry ,
form , u yte materia y i rozmieszczenie otworów oraz detal architektoniczny,
2) przebudowa lub modyfikacja obiektów ewidencyjnych mo liwa jest wy cznie przy zachowaniu istotnych,
historycznych warto ci,
3) rozbiórka budynków mo liwa wy cznie w przypadku ich szczególnie z ego stanu technicznego,

8. Okre la si stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku planu, dla których obowi zuj nast puj ce
wymogi konserwatorskie:
w obr bie i zasi gu znajduj cych si na terenie obj tym zmian planu chronionych stanowisk
archeologicznych dla inwestycji zwi zanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie bada
archeologicznych, zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) istnieje mo liwo odkrycia nowych stanowisk archeologicznych- zasób ich ewidencji i rejestru podlega
sukcesywnej weryfikacji i uzupe nieniom. Dla nowo odkrywanych stanowisk obowi zuj ustalenia jak dla
stanowisk rozpoznanych, t.j. konieczno przeprowadzenia ratowniczych bada archeologicznych, zgodnie
z przepisami odr bnymi,
3) wykaz stanowisk archeologicznych:

1)

Nr
stanowiska
w
miejscowo ci
1

1.

77-33

Nr
stanowiska
na obszarze
1

2.

77-33

2

2

3.

77-33

33

3

4.
5.
6.

77-33
77-32
77-33

34
47
36

3
3
4

7.

77-33

35

20

Lp. Nr obszaru

Funkcja obiektu

Kultura

Chronologia

Nieokre lona
Osada
Osada

redniowiecze
Pó ne redniowiecze
Nowo ytne

Cmentarz przyko cielny
ewangelicki, katolicki, ob.
nieczynny

XVIII w.

Zespó pa acowofolwarczny

XVI-XX w

osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa
Obozowisko
Obozowisko
Osada
Osada
Osada [?]

9

ycka
Nieokre l
ony
Nieokre l
ony
Amfor
kulistych
Ceramiki
sznurkow
ej
ycka
Przewors
ka

IV-V okres epoki br zu
Paleolit schy kowy

Wczesne
redniowi

IX-X w.

mezolit
Neolit rodkowy
Neolit pó ny
IV okr.eb-halszt.c
Okres rzymski

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr bu Cie le, gmina Ole nica

lady osadnictwa

lady osadnictwa

ecze
Pó ne
redniowi
ecze/o
kres
nowo ytn
y
Okres
nowo ytn
y

XIV-XV, XV-XVIw.

XVII-XX w.

§ 9.
Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych
1.

2.

Na obszarze opracowania planu ustala si nast puj ce obszary przestrzeni publicznych:
1) tereny dróg klasy ekspresowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDS,
2) tereny dróg klasy g ównej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG,
3) tereny dróg klasy zbiorczej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ,
4) tereny dróg klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL,
5) tereny dróg klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD,
6) tereny ci gów pieszo- jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDPJ,
7) tereny us ug sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US.
Ustala si nast puj ce wymagania kszta towania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1:
1) w pasie dróg, o których mowa w ust.1, z wy czeniem pkt 1 i 2, okre la si , mo liwo lokalizacji obiektów
nie b cych technicznymi elementami wyposa enia pasa drogowego, w szczególno ci nowych nasadze
szpalerów drzew, pasów zieleni izolacyjnej.
§ 10.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie ustalonych na
podstawie przepisów odr bnych

1.

2.

Na obszarze obj tym zmian wskazuje si przebieg linii elektroenergetycznej redniego napi cia, wraz z pasem
technologicznym ograniczonego zagospodarowania o szeroko ci min. 5m liczonej od osi linii, dla którego ustala
si :
1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy,
2) zakaz wprowadzania nasadze drzew, krzewów i innej zieleni, których wysoko mo e przekroczy 3m.
Przez teren opracowania przebiega ruroci g paliwowy wraz ze stref bezpiecze stwa o szeroko ci 15m od osi,
dla którego obowi zuj w ciwe przepisy odr bne.
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§ 11.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu
Na obszarze obj tym zmian planu ustala si nast puj ce szczególne warunków zagospodarowania terenów i
ogranicze w ich u ytkowaniu:
1) W strefie ochrony sanitarnej od cmentarza, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC, o zasi gu 50 m wokó
granicy cmentarza ustala si zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, obiektów gastronomicznych, zak adów
produkuj cych lub przechowuj cych artyku y ywno ciowe oraz lokalizacj studni s cych zaopatrzeniu w
wod do picia i dla potrzeb gospodarczych.
2) Dla terenów po onych wzd linii kolejowej nr 181 oznaczonych na rysunku planu symbolem KK z uwagi na
mo liwo wyst pienia negatywnych oddzia ywa wprowadza si nast puj ce ustalenia:
a) planowane inwestycje oraz przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów budowlanych w s siedztwie
linii musz uwzgl dnia uci liwo ci i zagro enia pochodz ce z istniej cej i eksploatowanej linii kolejowej
oraz przepisy szczególne,
b) dla terenów po onych w odleg ci min. 20m od granicy funkcji KK wprowadza si zakaz lokalizacji nowej
zabudowy,
c) lokalizacja budynków i budowli (w tym infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej) w s siedztwie linii
kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi,
d) lokalizacja przysz ych inwestycji musi zapewni sprawny i bezpieczny ruch poci gów na linii oraz w
momencie ich modernizacji,
e) wszystkie skrzy owania dróg z lini kolejow w jednymi poziomie wymagaj zachowania parametrów
trójk ta widoczno ci, zgodnie z przepisami szczególnymi,
f) dopuszcza si lokalizacj urz dze przeka nikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wie owych, pod
warunkiem, e lokalizacja masztu musi by w odleg ci, od terenów KK, wi kszej ni planowana wysoko
obiektu budowlanego (celem unikni cia, w razie awaryjnego upadku konstrukcji zatarasowania torów
kolejowych), oraz planowanie urz dzenia przeka nikowe telekomunikacji nie mog powodowa zak óce
czno ciowych na linii kolejowej.
§ 12.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury komunikacyjnej:
1.

2.

Dla obs ugi komunikacyjnej obszaru obj tego planem wyznacza si przebieg dróg klas:
1) ekspresowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDS,
2) ównych, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDG,
3) zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDZ,
4) lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDL,
5) dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDD,
6) ci gów pieszo- jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDPJ,
7) wewn trznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem: KDW.
Ustala si obowi zek zapewnienia poszczególnym terenom w ciwej ilo ci miejsc do parkowania, w ilo ci nie
mniejszej ni :
1) 1 miejsce na mieszkanie,
2) 1 miejsce do parkowania na ka de rozpocz te 35 m2 powierzchni u ytkowej funkcji us ugowej
zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej, lecz nie mniej ni 2 miejsca postojowe,
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3) 1 miejsce do parkowania na ka dych 5 zatrudnionych pracowników, lecz nie mniej ni 4 miejsca postojowe,
4) 4 miejsca do parkowania na ka de 1000m2 powierzchni u ytkowej funkcji aktywizacji gospodarczej,
5) 2 miejsca do parkowania na ka de rozpocz te 25 m2 powierzchni u ytkowej funkcji us ugowej, us ug sportu i
rekreacji, us ug obs ugi w gospodarstwach rolniczych, hodowlanych i ogrodniczych, us ug sakralnych, zieleni
dzia kowej, lecz nie mniej ni 4 miejsca postojowe.
6) ilo miejsc do parkowania przeznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w kart parkingow powinna by
zgodna z wymogami przepisów odr bnych.
§ 13.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1.

2.
3.
4.

Docelowo przyjmuje si zasad , i wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzysz cymi
urz dzeniami, do poszczególnych obiektów, powinny by usytuowane pod lub nad ziemi (linie
elektroenergetyczne niskiego i redniego napi cia napowietrzne lub kablowe oraz telefoniczne wy cznie
kablowe).
Dopuszcza si przebudow istniej cych elementów infrastruktury.
Dopuszcza si prowadzenie odcinków infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczaj cymi dróg zgodnie z
przepisami odr bnymi.
Obs ug obszaru obj tego planem w zakresie infrastruktury technicznej okre la si nast puj co:
1) w zakresie zaopatrzenia w wod dla celów bytowych, us ugowo- produkcyjnych oraz ochrony
przeciwpo arowej; rozdzielcz sie wodoci gow nale y prowadzi w terenie zabudowanym lub
przewidzianym do zabudowy, w liniach rozgraniczaj cych dróg zgodnie z przepisami odr bnymi oraz na
terenach nieprzewidzianych pod zabudow , zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi, ze
szczególnym uwzgl dnieniem warunków dost pno ci do wody dla celów przeciwpo arowych; dopuszcza si
uj cia w asne dla celów gospodarczych, za wyj tkiem terenów po onych w odleg ci 150m od cmentarza.
2) w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a) realizacja odcinkami prowadzonymi w liniach rozgraniczaj cych dróg- zgodnie z przepisami odr bnymi,
b) dopuszcza si prowadzenie odcinków kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczaj cymi dróg
zgodnie z przepisami odr bnymi,
c) docelowo okre la si obs ug z sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si realizacj zbiorników
bezodp ywowych nieczysto ci ciek ych oraz przydomowych oczyszczalni cieków zgodnie z przepisami
odr bnymi.
3) w zakresie kanalizacji deszczowej- sieci prowadzone w liniach rozgraniczaj cych dróg- zgodnie z
przepisami odr bnymi, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo lub za pomoc
istniej cych lub projektowanych kolektorów, do istniej cych rowów i cieków; zakaz odprowadzania wód
opadowych na teren kolejowy i korzystania z kolejowych urz dze odwadniaj cych,
a) dopuszcza si powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych zgodnie z wymogami przepisów
szczególnych,
b) bezwzgl dnie zabrania si wprowadzania nie oczyszczonych cieków do wód powierzchniowych,
podziemnych oraz gruntów,
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz– docelowo sieci rozdzielcz , prowadzon w liniach rozgraniczaj cych
dróg- zgodnie z przepisami odr bnymi, na terenach przeznaczonych pod zabudow i u ytkowanych rolniczo:
a) dopuszcza si prowadzenie odcinków sieci gazowej poza liniami rozgraniczaj cymi dróg, wymagane
jest formalne ustalenie zasad dost pno ci w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci,
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b)

c)

ewentualna budowa dystrybucyjnej sieci gazowej nast powa b dzie w oparciu o obowi zuj ce
bran owe przepisy szczególne, je eli zaistniej techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa
gazowego,
dopuszcza si zaopatrzenie ze zbiorników na gaz p ynny.

5) w zakresie zaopatrzenia w energi – zasilanie istniej
lub projektowan sieci napowietrzn niskiego
napi cia:
a) projektowane sieci elektroenergetyczne prowadzi nale y wzd uk adów komunikacyjnych, tj. terenów
ogólnie dost pnych, dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.
b) dopuszcza si rozbudow sieci elektroenergetycznej w formie linii napowietrznych, kablowych lub
napowietrzno- kablowych,
c) zasilanie projektowanego zainwestowania w energie elektryczn
z istniej cych sieci
elektroenergetycznych, projektowanych stacji transformatorowych okre lonych na rysunkach planu lub
z projektowanych sieci,
d) dopuszcza si kablowanie istniej cych odcinków sieci w przypadku kolizji z projektowan zabudow
oraz w rejonach intensywnej istniej cej i projektowanej zabudowy,
e) ustala si przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach przewidzianych pod rozwój
zabudowy– w liniach rozgraniczaj cych dróg, - zgodnie z przepisami odr bnymi oraz tak e poza
pasem drogowym,
f) ustala si obowi zek zachowania normatywnych odleg ci zabudowy od istniej cych i projektowanych
linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odr bnymi,
g) dopuszcza si obs ug z indywidualnych, alternatywnych róde pozyskiwania energii o mocy do
100kW.
6) w zakresie gospodarki odpadami– sta e odpady bytowo- gospodarcze gromadzone w szczelnych
pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu
na zorganizowane sk adowisko odpadów.
a) Wprowadza si obowi zek usuwania odpadów:
o komunalnych w ramach gminnego systemu gromadzenia i usuwania nieczysto ci,
o innych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi w tym zakresie.
7) w zakresie telekomunikacji- obs uga poprzez istniej ce i projektowane sieci telekomunikacyjne w liniach
rozgraniczaj cych, tak e radiowo,
8) w zakresie zaopatrzenia w ciep o- dopuszcza si obs ug z indywidualnych, alternatywnych róde
pozyskiwania energii o mocy do 100kW z wy czeniem elektrowni wiatrowych oraz zgodnie z przepisami
odr bnymi,
§ 14.
Szczegó owe zasady i warunki scalania nieruchomo ci i podzia u nieruchomo ci obj tych
planem miejscowym:
1.

Ustala si minimalne szeroko ci frontu dzia ek powsta ych w wyniku procedury scalania i podzia u
nieruchomo ci:
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, UK, U
= 20m,
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU, RM, US, UT
= 22m,
3) w zabudowie oznaczonej symbolem RU, AG,
= 24m,
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2.

3.
4.

Ustala si minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dzia ek, powsta ych w wyniku procedury scalania i
podzia u nieruchomo ci:
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN:
- zabudowa jednorodzinna wolnostoj ca
= 800 m2,
- zabudowa bli niacza
= 600 m2,
-zabudowa szeregowa
= 350 m2,
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU, US, U, US, UT
= 1000 m2,
3) w zabudowie oznaczonej symbolem RU,
= 1200 m2
4) w zabudowie oznaczonej symbolem AG,
= 2000 m2
Minimalny k t po enia granic wydzielanych dzia ek w stosunku do pasa drogowego– 60 stopni.
Pod obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia dróg, ci gów pieszych oraz miejsc
postojowych dopuszcza si na obszarze planu wydzielanie dzia ek o wielko ciach i na warunkach wynikaj cych
z przepisów odr bnych.
ROZDZIA III
USTALENIA SZCZEGÓ OWE.
§ 15.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/1- MN/… ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoj cej, bli niaczej i
szeregowej,
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) us ugi nieuci liwe,
b) istniej ca zabudowa zagrodowa,
c) budynki gospodarcze i gara e,
d) urz dzenia towarzysz ce,
e) drogi wewn trzne o szeroko ci min. 6m,
f) ziele urz dzon .
2. Dla terenów po onych w strefie strefie ochrony historycznego uk adu ruralistycznego obowi zuj
ustalenia zawarte w § 8.
3. Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz parametrów i wska ników
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) minimalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,5;
3) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25;
4) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 9;
5) minimalna powierzchnia dzia ki [m2]: 800; dla bli niaczej 600; dla szeregowej 350;
6) geometria dachu: dach dwuspadowy lub kopertowy w kolorze ceglastym; dopuszcza si wielospadowe;
poza strefami konserwatorskimi tak e czerwony matowy, grafitowy i br zowy;
7)
t nachylenia g ównych po aci dachu: od 35 do 45°; poza strefami ochrony konserwatorskiej do 45°;
8) zakaz stosowania na elewacjach ok adzin z blachy oraz tworzyw sztucznych typu "siding";
9) dopuszcza si lokalizacj budynków w odleg ci 1,5 m od granicy dzia ki lub przy granicy dzia ki,
zgodnie z przepisami odr bnymi;
3. Dopuszcza si lokalizowanie budynków gospodarczych i gara y na nast puj cych warunkach:
1) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 6,0,
2) geometria dachu: dach jedno lub dwuspadowy,
3)
t nachylenia po aci dachu: do 45°,
4) zakazuje si budowy blaszanych gara y i blaszanych budynków gospodarczych.
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5. Nieprzekraczalne linie zabudowy nale y przyj

zgodnie z rysunkiem planu oraz przy za eniu, e dla
obszarów, na których brak graficznych oznacze linii zabudowy, nale y stosowa odleg ci od granic
dzia ek budowlanych i linii rozgraniczaj cych zgodnie z przepisami odr bnymi, okre lone na rysunku planu
linie zabudowy w odleg ci:
1) 40m od zewn trznej kraw dzi jezdni drogi klasy S;
2) 20m od linii rozgraniczaj cych teren funkcji ZL;
3) 10m od linii rozgraniczaj cych teren funkcji WS;
4) 8m od linii rozgraniczaj cych drogi klasy L;
5) 6m od linii rozgraniczaj cych drogi klasy D;
§ 16.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU/1-MNU/… ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us ug,
mog ce by realizowane jako mieszane mieszkaniowo- us ugowe oraz tylko mieszkaniowe lub tylko
us ugowe.
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) us ugi nieuci liwe,
b) budynki gospodarcze i gara e,
c) urz dzenia towarzysz ce,
d) drogi wewn trzne o szer. min. 6m,
e) ziele urz dzona.
2. Dla terenów po onych w strefie strefie ochrony historycznego uk adu ruralistycznego obowi zuj ustalenia
zawarte w § 8.
3. Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz parametrów i wska ników
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) minimalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,6;
3)
4) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25;
5) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 10;
6) minimalna powierzchnia dzia ki [m2]: 1000;
7) geometria dachu: dach dwuspadowy lub kopertowy w kolorze ceglastym; dopuszcza si wielospadowe;
poza strefami konserwatorskimi tak e czerwony matowy, grafitowy i br zowy;
8)
t nachylenia g ównych po aci dachu: od 35 do 45°; poza strefami ochrony konserwatorskiej do 45°;
9) zakaz stosowania na elewacjach ok adzin z blachy oraz tworzyw sztucznych typu "siding";
10) dopuszcza si lokalizacj budynków w odleg ci 1,5 m od granicy dzia ki lub przy granicy dzia ki,
zgodnie z przepisami odr bnymi;
3. Dopuszcza si lokalizowanie budynków gospodarczych i gara y na nast puj cych warunkach:
1) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 6,0,
2) geometria dachu: dach jedno i dwuspadowy,
3)
t nachylenia po aci dachu: do 45°,
4) zakazuje si budowy blaszanych gara y i blaszanych budynków gospodarczych.
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy nale y przyj zgodnie z rysunkiem planu oraz przy za eniu, e dla
obszarów, na których brak graficznych oznacze linii zabudowy, nale y stosowa odleg ci od granic
dzia ek budowlanych i linii rozgraniczaj cych zgodnie z przepisami odr bnymi; okre lone na rysunku planu
linie zabudowy w odleg ci:
1) 8m od linii rozgraniczaj cych drogi klasy Z;
2) 8m od linii rozgraniczaj cych drogi klasy L;
3) 6m od linii rozgraniczaj cych drogi klasy D.
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§ 17.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RM/1- ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej,
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) us ugi obs ugi rolnictwa,
b) budynki gospodarcze i gara e,
c) urz dzenia towarzysz ce,
d) ziele urz dzona.
2. Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz parametrów i wska ników
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) minimalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,5;
3) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30;
4) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 12;
5) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dzia ki budowlanej [m2]: 3000;
6) geometria dachu: dach dwuspadowy lub kopertowy w kolorze ceglastym; dopuszcza si wielospadowe;
poza strefami konserwatorskimi tak e czerwony matowy, grafitowy i br zowy;
7)
t nachylenia g ównych po aci dachu: od 35 do 45°; poza strefami ochrony konserwatorskiej do 45°;
8) zakaz stosowania na elewacjach ok adzin z blachy oraz tworzyw sztucznych typu "siding";
9) dopuszcza si lokalizacj budynków w odleg ci 1,5 m od granicy dzia ki lub przy granicy dzia ki,
zgodnie z przepisami odr bnymi;
3. Dopuszcza si lokalizowanie budynków gospodarczych i gara y na nast puj cych warunkach:
1) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 9,
2) geometria dachu: dach dwuspadowy,
3)
t nachylenia po aci dachu: do 45°,
4) zakazuje si budowy blaszanych gara y i blaszanych budynków gospodarczych.
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy nale y przyj zgodnie z rysunkiem planu oraz przy za eniu, e dla
obszarów, na których brak graficznych oznacze linii zabudowy, nale y stosowa odleg ci od granic
dzia ek budowlanych i linii rozgraniczaj cych zgodnie z przepisami odr bnymi, okre lone na rysunku planu;
linie zabudowy w odleg ci:
1) 8m od linii rozgraniczaj cych drogi KDL;
2) 6m od linii rozgraniczaj cych drogi KDD;
3) 6m od linii rozgraniczaj cych drogi KDW.
§ 18.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U/1- U/… ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny us ug,
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) mieszkania wbudowane w budynki us ug,
b) obiekty infrastruktury technicznej,
c) urz dzenia budowlane,
d) drogi wewn trzne o szer. min. 6m,
e) ziele urz dzon .
2. Dla terenów po onych w strefie ochrony historycznego uk adu ruralistycznego obowi zuj ustalenia
zawarte w § 8.
3. Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz parametrów i wska ników
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

minimalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,1;
maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy: 1,2;
minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25;
maksymalna wysoko zabudowy [m]: 12;
minimalna powierzchnia dzia ki [m2]: 1000;
geometria dachu: dach dwuspadowy lub kopertowy w kolorze ceglastym; poza strefami
konserwatorskimi dopuszcza si dach p aski oraz tak e kolory czerwony matowy, grafitowy i br zowy;
7)
t nachylenia g ównych po aci dachu: od 30 do 45°; poza strefami konserwatorskimi dopuszcza si
dach p aski o k cie do 5°;
8) uk ad g ównej kalenicy: równoleg y lub prostopad y do nieprzekraczalnych linii zabudowy;
9) zakaz stosowania na elewacjach ok adzin z blachy oraz tworzyw sztucznych typu "siding";
10) dopuszcza si lokalizacj budynków w odleg ci 1,5 m od granicy dzia ki lub przy granicy dzia ki,
zgodnie z przepisami odr bnymi;
3. Dopuszcza si lokalizowanie budynków gospodarczych i gara y na nast puj cych warunkach:
1) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 6,0,
2) geometria dachu: dach jedno lub dwuspadowy,
3)
t nachylenia po aci dachu: do 45°,
4) zakazuje si budowy blaszanych gara y i blaszanych budynków gospodarczych.
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy nale y przyj zgodnie z rysunkiem planu oraz przy za eniu, e dla
obszarów, na których brak graficznych oznacze linii zabudowy, nale y stosowa odleg ci od granic
dzia ek budowlanych i linii rozgraniczaj cych zgodnie z przepisami odr bnymi; okre lone na rysunku planu
linie zabudowy w odleg ci:
1) 40m od zewn trznej kraw dzi jezdni drogi klasy S;
2) 10m od linii rozgraniczaj cych teren funkcji WS;
3) 8m od linii rozgraniczaj cych drogi klasy L;
4) 6m od linii rozgraniczaj cych drogi klasy D.
§ 19.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RU/1- RU/… ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obs ugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych,
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) us ugi,
b) budynki gospodarcze i gara e,
c) urz dzenia towarzysz ce,
d) drogi wewn trzne o szer. min. 6m,
e) ziele urz dzona.
2. Dla terenów po onych w strefie strefie ochrony historycznego uk adu ruralistycznego obowi zuj
ustalenia zawarte w § 8.
3. Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz parametrów i wska ników
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) minimalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,1;
2) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,8;
3) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20;
4) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 10;
5) minimalna powierzchnia dzia ki [m2]: 1500;
6) geometria dachu: dach dwuspadowy lub kopertowy w kolorze ceglastym;
7)
t nachylenia g ównych po aci dachu: od 35 do 45°; Dla terenów po onych w strefie strefie
ochrony historycznego uk adu ruralistycznego obowi zuj ustalenia zawarte w § 8.
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8) zakaz stosowania na elewacjach ok adzin z blachy oraz tworzyw sztucznych typu "siding";
9) dopuszcza si lokalizacj budynków w odleg ci 1,5 m od granicy dzia ki lub przy granicy dzia ki,
zgodnie z przepisami odr bnymi;
3. Dopuszcza si lokalizowanie budynków gospodarczych i gara y na nast puj cych warunkach:
1) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 10,
2) geometria dachu: dach jedno lub dwuspadowy,
3)
t nachylenia po aci dachu: do 45°,
4) zakazuje si budowy blaszanych gara y i blaszanych budynków gospodarczych.
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy nale y przyj zgodnie z rysunkiem planu oraz przy za eniu, e dla
obszarów, na których brak graficznych oznacze linii zabudowy, nale y stosowa odleg ci od granic
dzia ek budowlanych i linii rozgraniczaj cych zgodnie z przepisami odr bnymi; okre lone na rysunku planu
linie zabudowy w odleg ci:
1) 20m od granicy terenów zamkni tych;
2) 6m od linii rozgraniczaj cych drogi klasy D;
3) 6m od linii rozgraniczaj cych drogi wewn trznej KDW;
§ 20.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UK/1 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny us ug sakralnych, istniej cy ko ció wraz z historycznym cmentarzem
przyko cielnym;
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) urz dzenia towarzysz ce;
b) ziele urz dzona.
2. Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz parametrów i wska ników
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zakaz wprowadzania nowej zabudowy;
2) ustala si zakaz dzia
inwestycyjnych nie zwi zanych bezpo rednio z rewaloryzacj zabytkowego
terenu,
3) dopuszcza si prowadzenie prac porz dkowych, konserwacj zachowanych elementów zabytkowych
celem ich ekspozycji w terenie lub zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz naukowe badania
archeologiczne.
§ 21.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem US/1- US/… ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny us ug sportu i rekreacji,
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) us ugi publiczne,
b) budynki gospodarcze, gara e, parkingi;
c) urz dzenia towarzysz ce,
d) drogi wewn trzne,
e) ziele urz dzona.
2. Dla terenów po onych w strefie ochrony historycznego uk adu ruralistycznego obowi zuj ustalenia
zawarte w § 8.
3. Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz parametrów i wska ników
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
4) minimalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,1;
5) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy: 1,0;
6) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25;
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7) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 9;
8) minimalna powierzchnia dzia ki [m2]: 1000;
9) geometria dachu: dach dwuspadowy w kolorze ceglastym; czerwonym matowym, grafitowym;
10) t nachylenia g ównych po aci dachu: od 35 do 45°; dopuszcza si zachowanie istniej cych dachów;
11) zakaz stosowania na elewacjach ok adzin z blachy oraz tworzyw sztucznych typu "siding";
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy nale y przyj zgodnie z rysunkiem planu oraz przy za eniu, e dla
obszarów, na których brak graficznych oznacze linii zabudowy, nale y stosowa odleg ci od granic
dzia ek budowlanych i linii rozgraniczaj cych zgodnie z przepisami odr bnymi; okre lone na rysunku planu;
linie zabudowy w odleg ci:
1) 6m od linii rozgraniczaj cych drogi klasy D.
§ 22.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UT/1- UT/… ustala si :

1) przeznaczenie podstawowe: tereny us ug turystyki,
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) us ugi publiczne,
b) budynki gospodarcze, gara e, parkingi;
c) drogi wewn trzne o szeroko ci min. 8m;
d) sieci i urz dze infrastruktury technicznej,
e) ci gów pieszych i rowerowych,
f) zabudowy turystycznej, gospodarczej i mieszkalno- gospodarczej zwi zanej z prowadzeniem us ug,
g) stawów hodowlanych i zbiorników ma ej retencji,
h) zbiorników wodnych i basenów dla celów rekreacyjnych,
i)
rodków je dziectwa, kortów tenisowych oraz pól golfowych,
4. Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz parametrów i wska ników
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
12) minimalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,1;
13) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,6;
14) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25;
15) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 9;
16) minimalna powierzchnia dzia ki [m2]: 1000;
17) geometria dachu: dach dwuspadowy lub kopertowy w kolorze ceglastym; czerwonym matowym i
grafitowym;
18) t nachylenia g ównych po aci dachu: od 35 do 45°; dopuszcza si zachowanie istniej cych dachów;
19) zakaz stosowania na elewacjach ok adzin z blachy oraz tworzyw sztucznych typu "siding";
20) dopuszcza si lokalizacj budynków w odleg ci 1,5 m od granicy dzia ki lub przy granicy dzia ki,
zgodnie z przepisami odr bnymi;
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy nale y przyj zgodnie z rysunkiem planu oraz przy za eniu, e dla
obszarów, na których brak graficznych oznacze linii zabudowy, nale y stosowa odleg ci od granic
dzia ek budowlanych i linii rozgraniczaj cych zgodnie z przepisami odr bnymi; okre lone na rysunku planu;
linie zabudowy w odleg ci:
1) 6m od linii rozgraniczaj cych drogi klasy D.
2) 10m od linii rozgraniczaj cych teren funkcji WS;
3) 20m od granicy funkcji KK;
§ 23.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem AG/1- AG/… ustala si :
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2.

3.

4.

5.

1) przeznaczenie podstawowe: tereny aktywizacji gospodarczej- przemys , bazy, sk ady, us ugi;
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) budynki gospodarcze i gara e,
b) urz dzenia towarzysz ce,
c) drogi wewn trzne o szeroko ci min. 6m,
d) obiekty infrastruktury technicznej, w tym instalacje fotowoltaiczne o mocy powy ej 100kW,
e) ziele urz dzon .
f) mieszka towarzysz cych stanowi cych nie wi cej ni 30% powierzchni u ytkowej obiektu us ugowego
oraz dla dzia ki nr 23/3 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz parametrów i wska ników
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) minimalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,1;
2) maksymalny wska nik intensywno ci zabudowy: 1,2;
3) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 20;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczy 80%
powierzchni dzia ki, przy czym powierzchnia biologicznie czynna winna znajdowa si przede wszystkim w
cz ciach dzia ki s siaduj cych z terenami o innym przeznaczeniu, z wyj tkiem terenu AG/6, dla którego, z
uwagi na istniej ce ju zainwestowanie, dopuszcza si 100%.
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna by mniejsza ni 30% powierzchni dzia ki, z
wyj tkiem terenu AG/6, dla którego, z uwagi na istniej ce ju zainwestowanie, dopuszcza si 0%.
6) wysoko przebudowywanych i nowych obiektów produkcyjnych, produkcyjno- us ugowych i magazynowych
powinna by dostosowana do wymogów techniczno- technologicznych, lecz nie mo e by wy sza ni 20 m
licz c od poziomu terenu do najwy szego elementu dachu, z wy czeniem terenu AG/10, AG/11 i AG/12, dla
którego obowi zuje ograniczenie do 10m,
7) maksymalna wysoko budynku us ugowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku) nie mo e
by wy sza ni 14 m licz c od poziomu terenu do kalenicy dachu, poza strefami ochrony konserwatorskiej
dopuszcza si wysoko do 20m,
8) minimalna powierzchnia dzia ki [m2]: 2000;
9) dachy obiektów produkcyjnych, produkcyjno- us ugowych i magazynowych winny by dostosowane do
wymogów technicznych i technologicznych, dopuszcza si zastosowanie dachów jednospadowych,
10) dopuszcza si lokalizacj budynków w odleg ci 1,5 m od granicy dzia ki lub przy granicy dzia ki, zgodnie z
przepisami odr bnymi;
Dopuszcza si lokalizowanie budynków gospodarczych i gara y na nast puj cych warunkach:
1) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 6,0,
2) geometria dachu: dach jedno- dwuspadowy,
3)
t nachylenia po aci dachu: do 45°,
Nieprzekraczalne linie zabudowy nale y przyj zgodnie z rysunkiem planu oraz przy za eniu, e dla
obszarów, na których brak graficznych oznacze linii zabudowy, nale y stosowa odleg ci od granic
dzia ek budowlanych i linii rozgraniczaj cych zgodnie z przepisami odr bnymi, okre lone na rysunku planu
linie zabudowy w odleg ci:
1) 40m od zewn trznej kraw dzi jezdni drogi klasy S;
2) 8m od linii rozgraniczaj cych drogi klasy KDZ;
3) 20m od granicy funkcji KK;
4) 10m od granicy funkcji WS;
5) 20m od granicy funkcji ZL;
6) 6m od linii rozgraniczaj cych drogi klasy D.
Dla terenów AG po onych stycznie do obszarów funkcji mieszkaniowej okre la si wymóg zachowania pasa
min. 10m nasadze zieleni wielopoziomow od linii rozgraniczaj cej funkcji mieszkaniowej.
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6. Z uwagi na brak przewidywanych negatywnych oddzia ywa , wykraczaj cych poza granice terenów

oznaczonych symbolem AG, ustala si linie rozgraniczaj ce dopuszczalnej lokalizacji instalacji fotowoltaicznych
jako to same z granic strefy ochronnej zwi zanej z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
§ 23.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL/1- ZL/… ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów,
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) urz dzenia towarzysz ce zgodnie z przepisami odr bnymi,
b) obiekty ma ej architektury zgodnie z przepisami odr bnymi;
c) ci gi i cie ki piesze;
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala si :
1) ustala si ochron i utrzymanie istniej cego drzewostanu;
2) ustala si zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych;
3) ustala si obowi zek utrzymania istniej cych lasów.
3. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL po onych w granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Ole nicy i Potoku
Boguszyckiego”, obowi zuj w ciwe przepisy odr bne.
§ 24.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZD/1 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni dzia kowej;
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej;
b) ci gi piesze.
2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala si :
1) minimalna szeroko ci gu pieszego 1,5 m;
2) minimalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,01;
3) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 6;
4) dopuszcza si wyznaczenie w obr bie w asno ci, miejsc postojowych dla samochodów u ytkowników
sta ych i przebywaj cych okresowo.
§ 25.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZC/1 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny cmentarzy,
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) urz dzenia towarzysz ce;
b) ci gi piesze;
c) ziele urz dzona.
2. Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz parametrów i wska ników
kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) minimalny wska nik intensywno ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalna wysoko zabudowy [m]: 8;
3) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcieniach pastelowych, nie kontrastuj cych z otaczaj
zabudow ;
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§ 26.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS/1- WS/… ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód otwartych i p yn cych; w tym stawy hodowlane;
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) obiekty i urz dzenia towarzysz ce;
b) istniej ce obiekty kubaturowe;
c) infrastruktura techniczna;
d) ziele urz dzona.
2. Nakazuje si ochron wód powierzchniowych wraz z szat ro linn w ich najbli szym s siedztwie;
§ 27.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem W/1- W/… ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny urz dze zaopatrzenia w wod ;
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) urz dzenia towarzysz ce;
b) ziele niska.
2. Okre la si zachowanie istniej cego zainwestowania i u ytkowanie zgodne z przepisami odr bnymi;
§ 28.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem R/1- R/… ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) sieci, obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne),
b) ci gi piesze i rowerowe,
c) drogi transportu rolnego,
d) urz dzenia wodne i melioracyjne kszta tuj ce i reguluj ce stosunki wodne,
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala si :

1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, z wyj tkiem zabudowy s cej hodowli, obs udze i produkcji
rolniczej, sadowniczej, ogrodniczej z dopuszczeniem zabudowy szklarniowej, z wy czeniem zabudowy
siedliskowej.
§ 29.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem KK/1- ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: tereny kolejowe
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) sieci, obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne) oraz obiekty
infrastruktury kolejowej jej towarzysz cej,
b) ekrany d wi koch onne,
c) istniej ca funkcje, w tym us ugowa,
d) urz dzenia wodne i melioracyjne kszta tuj ce i reguluj ce stosunki wodne,
§ 30.
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1.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDS/1 ustala si :
przeznaczenie podstawowe: droga krajowa S8 klasy ekspresowej KDS;
przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) ziele towarzysz ca;
b) sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej;
c) istniej ce miejsca obs ugi podró nych zgodnie z przepisami odr bnymi;
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala si :
1) minimalna szeroko w liniach rozgraniczaj cych 40m;
2) obs uga komunikacyjna od strony drogi klasy KDS mo liwa jest wy cznie poprzez istniej ce w
drogowe.

1)
2)

2.

y

§ 31.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG/1 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: droga krajowa nr 25 klasy g ównej KDG;
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) ziele towarzysz ca, chodniki i cie ki rowerowe;
b) sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej;
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala si :
1) szeroko w liniach rozgraniczaj cych od 14- 27m; w obszarach historycznie ukszta towanej zabudowy
dopuszcza si pozostawienie jej przebiegu w istniej cych granicach ewidencyjnych);
2) obs uga komunikacyjna obszarów przyleg ych do drogi odbywa si b dzie poprzez istniej ce skrzy owania,
zjazdy oraz drogi wewn trzne;
3) krzy owania z sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami szczególnymi;
4) dopuszcza si lokalizacj urz dze technicznych, infrastruktury technicznej i zieleni w liniach
rozgraniczaj cych drogi krajowej- zgodnie z przepisami odr bnymi.
§ 32.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG/2 ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: droga wojewódzka nr 373 klasy g ównej G 1/2;
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) ziele towarzysz ca, chodniki i cie ki rowerowe;
b) sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej;
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala si :
1) szeroko w liniach rozgraniczaj cych w dotychczasowych granicach pasa drogowego;
2) obs uga komunikacyjna obszarów przyleg ych do drogi odbywa si b dzie poprzez istniej ce skrzy owania,
zjazdy oraz drogi wewn trzne pod czone do drogi wojewódzkiej oraz drogi ni szych klas;
3) dopuszcza si lokalizacj nowych skrzy owa i zjazdów- zgodnie z przepisami odr bnymi, ograniczaj cymi
ilo zjazdów z dróg wojewódzkich;
4) dopuszcza si lokalizacj urz dze technicznych, infrastruktury technicznej i zieleni w liniach
rozgraniczaj cych drogi krajowej- zgodnie z przepisami odr bnymi;
5) dopuszcza si lokalizacj no ników reklamowych, tymczasowych obiektów handlowo- us ugowych, urz dze
technicznych, infrastruktury technicznej i zieleni w liniach rozgraniczaj cych drogi wojewódzkiej- zgodnie z
przepisami odr bnymi.
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§ 33.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ/… ustala si :
1)
przeznaczenie podstawowe: droga klasy zbiorczej KDZ;
2)
przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) ziele towarzysz ca, chodniki i cie ki rowerowe;
b) sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej;
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala si :
1) szeroko - pozostawia si w istniej cych liniach rozgraniczaj cych (w istniej cych granicach
ewidencyjnych);
2) obs uga komunikacyjna obszarów przyleg ych do drogi odbywa si b dzie poprzez istniej ce skrzy owania,
zjazdy oraz drogi wewn trzne zgodnie z przepisami odr bnymi;
3) dopuszcza si lokalizacj nowych skrzy owa i zjazdów zgodnie z przepisami odr bnymi;
4) krzy owania z sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odr bnymi
.
§ 34.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL/1-KDL/… ustala si :
1)
2)

przeznaczenie podstawowe: drogi lokalne klasy L;
przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) ziele towarzysz ca, chodniki i cie ki rowerowe;
b) sieci i urz dze infrastruktury technicznej;
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala si :
1) szeroko - pozostawia si w istniej cych liniach rozgraniczaj cych (w istniej cych granicach
ewidencyjnych);
2) skrzy owania drogi lokalnej z innymi drogami zgodnie z przepisami odr bnymi;
3) krzy owania z sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odr bnymi;
4) zakaz powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i cieków oczyszczonych na teren pasa
drogowego;
5) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych w granicach pasa drogowego;
6) nowe w czenia do dróg zgodnie z przepisami odr bnymi.
§ 35.

1.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD/1- KDD/… ustala si :
przeznaczenie podstawowe: drogi dojazdowe klasy D;
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) ziele towarzysz ca, chodniki i cie ki rowerowe;
b) sieci i urz dze infrastruktury technicznej;
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala si :
1) minimalna szeroko drogi w liniach rozgraniczaj cych- 10 m (w obszarze historycznie ukszta towanej
zabudowy dopuszcza si pozostawienie jej przebiegu w istniej cych granicach ewidencyjnych);
2) skrzy owania dróg dojazdowych z innymi drogami zgodnie z przepisami odr bnymi;
3) krzy owania z sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odr bnymi;
4) nowe w czenia do dróg zgodnie z przepisami odr bnymi.

1)

2.
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§ 36.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDPJ/1- KDPJ/… ustala si :
1) przeznaczenie podstawowe: ci gi pieszo- jezdne oznaczone symbolem KDPJ;
2) przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) ziele towarzysz ca, chodniki i cie ki rowerowe;
b) sieci i urz dze infrastruktury technicznej;
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala si :
1) minimalna szeroko drogi w liniach rozgraniczaj cych- 5 m (w obszarze historycznie ukszta towanej
zabudowy dopuszcza si pozostawienie jej przebiegu w istniej cych granicach ewidencyjnych);
2) skrzy owania ci gów z innymi drogami zgodnie z przepisami odr bnymi;
3) krzy owania z sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odr bnymi;
4) nowe w czenia do dróg zgodnie z przepisami odr bnymi.
§ 37.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW/1- KDW/… ustala si :
1)
2)

przeznaczenie podstawowe: drogi wewn trzne KDW;
przeznaczenie uzupe niaj ce:
a) ziele towarzysz ca, chodniki i cie ki rowerowe;
c) sieci i urz dze infrastruktury technicznej;
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala si :
1)
minimalna szeroko drogi w liniach rozgraniczaj cych- 6 m;
2)
skrzy owania dróg wewn trznych z innymi drogami zgodnie z przepisami odr bnymi;
3)
krzy owania z sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odr bnymi;
4)
nowe w czenia do dróg zgodnie z przepisami odr bnymi.
§ 38.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala si op at , o której mowa w art. 36, ust. 4.
Ustala si nast puj ce stawki procentowe w stosunku do wzrostu warto ci nieruchomo ci obj tych niniejszym
planem, s
ce naliczeniu jednorazowej op aty uiszczanej przez w cicieli nieruchomo ci i u ytkowników, w
przypadku ich zbycia w ci gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu sta y si obowi zuj ce.
1. MN, MNU, RM, RU
20%
2. U, AG, UT
20%
3. Pozosta e tereny
0,1%
ROZDZIA IV
USTALENIA KO COWE.
39.
Wykonanie uchwa y powierza si Wójtowi Gminy Ole nica.
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Uchwa a wchodzi w
Dolno skiego.

40.
ycie po up ywie 14 dni od daty og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE
DO UCHWA Y RADY GMINY OLE NICA NR
/ /17 Z DNIA
2017 ROKU W SPRAWIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBR BU CIE LE (ZGODNE Z ART.
42 PKT 2 I ART. 55 UST. 3 USTAWY DNIA 3 PA DZIERNIKA 2008 R. O UDOST PNIANIU INFORMACJI O
RODOWISKO I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPO ECZE STWA W OCHRONIE RODOWISKA ORAZ O
OCENACH ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO, DZ. U. NR 199, POZ. 1227 Z PÓ N. ZM. ORAZ Z ART. 15,
UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM,
DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1073 ZE ZMIANAMI)
Na podstawie art. 43 oraz 55 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. nr 199
poz. 1227), w zwi zku z art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) stwierdza si , co nast puje:
1.
Ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obr bu Cie le nie naruszaj
ustale „Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ole nica wraz ze zmianami”
uchwalonego uchwa Rady Gminy Ole nica, wniosków do planu z onych przez instytucje oraz polityki
przestrzennej gminy. W trakcie prac nad projektem planu rozwa ono ró ne warianty rozwi za funkcjonalnoprzestrzennych. Przyj te ustalenia planu zapewniaj optymalne zachowanie adu przestrzennego i wymogów
wynikaj cych z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego, prawid owego gospodarowania zasobami przyrody oraz
ochrony gruntów rolnych i le nych. Z uwagi na lokalny zasi g mpzp nie stwierdzono o konieczno ci przeprowadzenia
post powania o transgranicznym oddzia ywaniu na rodowisko.
2.
Ustalenia zawarte w wykonanej na potrzeby niniejszego planu prognozie oddzia ywania na rodowisko zosta y wzi te
pod uwag i uwzgl dnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obr bu Cie le. Projekt planu
wraz z prognoz oddzia ywania na rodowisko zosta przekazany do zaopiniowania przez w ciwe organy.
Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska we Wroc awiu oraz Pa stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we
Wroc awiu.
3.
Wójt Gminy Ole nica zapewni mo liwo udzia u spo ecze stwa w post powaniu w sprawie strategicznej oceny na
rodowisko, poprzez og oszenie prasowe, obwieszczenia na tablicach og osze oraz publikacj w Biuletynie
Informacji Publicznej zawiadomienia o wy eniu do publicznego wgl du projektu miejscowego planu wraz z
prognoz oddzia ywania na rodowisko i ustali termin sk adania uwag do planu i prognozy. W wyznaczonym terminie
do Ole nicy wp yn uwagi do planu i do prognozy. Wójt dokona rozpatrzenia uwag.
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4.
Realizacja wymogów okre lonych w art. 15 ust.1 ustawy o pizp zwi zana jest z monitoringiem skutków realizacji
postanowie dokumentu, jak jest ocena aktualno ci studium i planów miejscowych dokonywanych zgodnie z art 32,
ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przek adaj ca si tak e na obserwacj zmian w
strukturze u ytkowania gruntów, co pozwala na w ciw weryfikacj stanu zagospodarowania i tym samym ocen
realizacji skutków realizacji planu. Odpowiednie analizy zosta y okre lone w „Analizie zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, ocenie post pów w opracowaniu planów miejscowych i wieloletnim programie ich
sporz dzania dla gminy Ole nica” zatwierdzonym uchwa nr XLV/209/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku oraz
zarz dzeniem Wójta Gminy Ole nica nr 33/10 z dnia 8 pa dziernika 2010 roku w sprawie zatwierdzenia
„Wieloletniego programu sporz dzania mzpp w gminie Ole nica”
Ponadto, z uwagi na fakt, i przedmiotem zmiany mpzp jest ca y obszar geodezyjny Cie le, w szczególno ci obszary
ju zainwestowane, czy te stycznie do nich po one, lub te obszary po one w tzw. „zwartej strukturze
funkcjonalno- przestrzennej”, dla której rozszerza si jedynie pewne parametry czy funkcje zabudowy, stwierdzono
zgodno z wynikami analiz, o których mowa w art. 32, ust. 1. Stwierdzono te zgodno ze sposobem realizacji
uchwa y w zakresie wp ywu na finanse gminy, w tym bud et gminy (art. 15, ust. 2 pkt 3 ustawy o pizp) i jego
zgodno z prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obr bu Cie le.
5.
W zwi zku z zako czeniem procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
towarzysz cym mu przeprowadzeniem strategicznej oceny oddzia ywania w/w planu na rodowisko uchwa kieruje
si do podj cia.
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