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UCHWAŁA NR .............. 

RADY GMINY POPÓW 

z dnia ............................. r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru 

w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z uchwałą Nr 196/XXXI/2021 Rady Gminy 

Popów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie 

Popów, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Popów zatwierdzonego Uchwałą Nr 185/XXIX/2021 Rady Gminy 

Popów z dnia 13 stycznia 2021 r., Rada Gminy Popów uchwala, co następuje: 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru 

w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów, w dalszej części uchwały zwany planem. 

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

3. Załączniki do uchwały stanowią: 

1) rysunek planu w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Popów, składający się z arkuszy nr 1, 2 i 3, stanowiący załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Popów o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zgłoszonych w czasie 

wyłożenia planu do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Popów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące załącznik nr 3; 

4) dane przestrzenne tworzone dla planu, stanowiące załącznik nr 4. 

§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest określenie zasad zagospodarowania 

umożliwiających rozwój funkcjonalno-przestrzenny części miejscowości Rębielice Królewskie 

z uwzględnieniem istniejącego stanu zainwestowania, walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego 

(doliny rzek Liswarty, Górnianki oraz Dziuni, nieczynne wyrobisko wapieni „Kamieniołom Górnik”, 

istniejące wapienniki) oraz obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej. 

§3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
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1) studium – należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Popów zatwierdzonego Uchwałą Nr 185/XXIX/2021 Rady Gminy Popów z dnia 

13 stycznia 2021 r.; 

2) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem 

niniejszej uchwały; 

3) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku 

planu; 

4) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru o określonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem 

i symbolem literowym, w których: 

a) poz. 1 – cyfra, liczba – oznacza kolejny numer terenu w ramach danego przeznaczenia, 

b) poz. 2 – litery – oznaczają przeznaczenie terenu; 

5) terenach publicznie dostępnych – należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu 

system przestrzeni ogólnodostępnych; 

6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez rzuty 

poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym, w przypadku urządzeń fotowoltaicznych 

montowanych bezpośrednio na gruncie należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą 

przez wszystkie panele fotowoltaiczne oraz rzuty poziome obiektów towarzyszących, związanych 

z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej w ich obrysie zewnętrznym; 

8) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych 

wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku, mierzonych w zewnętrznym obrysie rzutów wszystkich 

budynków położonych na działce budowlanej, do powierzchni tej działki budowlanej, w przypadku 

urządzeń fotowoltaicznych montowanych bezpośrednio na gruncie należy przez to rozumieć wskaźnik 

powierzchni całkowitej zajętej przez te urządzenia do powierzchni działki budowlanej; 

9) udziale powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie 

czynnego (rozumianego zgodnie z definicją zawartą w przepisach odrębnych) na działce budowlanej 

w stosunku do powierzchni całej działki budowlanej; 

10) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów odrębnych 

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona 

ściana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, z wyłączeniem takich 

elementów architektonicznych, jak: schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki 

oraz innych detali wystroju architektonicznego, dla urządzeń fotowoltaicznych ww. linia oznacza linię, 

w której mogą być umieszczone panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi 
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oraz zabudową towarzyszącą związaną z ich funkcjonowaniem bez jej przekraczania w kierunku linii 

rozgraniczającej terenu, ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą 

usytuowania budowli, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, ; 

12) przebudowie – należy przez to rozumieć definicję zawartą w przepisach odrębnych; 

13) rozbudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 

zmiana charakterystycznych parametrów obiektu, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 

długość, szerokość lub liczba kondygnacji; 

14) wymianie – należy przez to rozumieć budowę nowego budynku na zasadzie zastąpienia nim istniejącego, 

który będzie spełniać ustalenia szczegółowe zawarte w planie; 

15) dachach płaskich – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

nieprzekraczającym 12; 

16) kolorach jaskrawych – należy przez to rozumieć kolor o intensywnej barwie, mocny, ostry, wyrazisty, 

rażący w oczy, agresywnie działający w otaczającej przestrzeni; 

17) usługach – należy przez to rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach 

o innych funkcjach niż usługowe i urządzenia służące działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb 

ludności a nie wytwarzanie bezpośrednio, metodami przemysłowymi, dóbr materialnych; 

18) farmie fotowoltaicznej – należy przez to rozumieć połączone wewnętrznymi liniami 

elektroenergetycznymi i współpracujące ze sobą ogniwa fotowoltaiczne stanowiące wraz z niezbędnymi 

urządzeniami infrastruktury technicznej, obiektami towarzyszącymi całościowy zespół techniczny służący 

produkcji i przesyłowi energii elektrycznej wraz z otaczającą przestrzenią, w tym drogami 

eksploatacyjnymi; 

19) krajobrazie priorytetowym – należy przez to rozumieć definicję zawartą w przepisach odrębnych; 

20) paliwach ekologicznych – należy przez to rozumieć stosowanie czystych ekologicznie paliw 

spełniających odpowiednie środowiskowe normy jakościowe emisji. 

§4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) oznaczenie terenów; 

4) przeznaczenie terenów; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) wapienniki do zachowania lub relokacji; 

7) strefa ochrony stanowisk archeologicznych „W”; 

8) strefa ochrony archeologicznej „OW”; 

9) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza – 50 m; 

10) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza – 150 m; 
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11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi równym lub 

wyższym od 10%; 

12) obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi równym lub 

wyższym od 1%; 

13) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi równym 

lub wyższym od 0,2%; 

14) pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

15) strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu od 

urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy powyżej 100 kW; 

16) zwymiarowanie odległości mierzone w metrach; 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny. 

§5. 1. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby użytkowania poszczególnych terenów 

wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi określa się łącznie na podstawie: 

1) ustaleń ogólnych zawartych w Rozdziale 2; 

2) ustaleń szczegółowych zawartych w Rozdziale 3 i Rozdziale 4; 

3) ustaleń obowiązujących zawartych na rysunku planu. 

2. Położenie linii rozgraniczających i linii zabudowy w miejscach, które nie zostały zwymiarowane 

na rysunku planu, należy ustalać poprzez odczyt rysunku planu w oparciu o jego skalę. 

Rozdział 2  

Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem 

§6. 1. W granicach obszaru objętego planem ustala się następujące tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oznaczona symbolem MN; 

2) zabudowa zagrodowa oznaczona symbolem RM; 

3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy usługowej oznaczona symbolem 

MN/U; 

4) zabudowa usługowa oznaczona symbolem U; 

5) zabudowa usług kultu religijnego oznaczona symbolem UKr; 

6) zabudowa usług oświaty oznaczona symbolem UO; 

7) zabudowa produkcyjno-usługowa oznaczona symbolem P/U; 

8) eksploatacja powierzchniowa oznaczona symbolem PE; 

9) farma fotowoltaiczna oznaczona symbolem EF; 

10) urządzenia gospodarki elektroenergetycznej oznaczone symbolem E; 

11) cmentarz oznaczony symbolem ZC; 

12) lasy oznaczone symbolem ZL; 

13) dolesienia oznaczone symbolem ZLd; 
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14) zieleń naturalna oznaczona symbolem ZN; 

15) łąki i pastwiska oznaczone symbolem RŁ; 

16) grunty rolne oznaczone symbolem R; 

17) wody powierzchniowe śródlądowe – rzeki oznaczone symbolem WSp; 

18) wody powierzchniowe śródlądowe – rowy melioracyjne oznaczone symbolem WSr; 

19) obsługa komunikacji samochodowej oznaczona symbolem KS; 

20) drogi publiczne oznaczone symbolem KD, w tym: 

a) KD-Z – droga publiczna klasy zbiorczej, 

b) KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej; 

21) publiczne ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KPJ; 

22) dojazdy gospodarcze oznaczone symbolem KD-Go. 

2. Dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie odpowiednie ustalenia szczegółowe zawarte 

w Rozdziałach 3 i 4 oraz ustalenia ogólne zawarte w Rozdziałach 1, 2 i 5: 

1) dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt od 1 do 19 wprowadza się przepisy szczegółowe zawarte 

w Rozdziale 3; 

2) sposób zagospodarowania pasów drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg i ciągów, 

dojazdów gospodarczych, wymienionych w ust. 1 pkt od 20 do 22, określają przepisy szczegółowe zawarte 

w Rozdziale 4. 

§7. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) określa się dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną obszaru uwzględniającą istniejące zainwestowanie oraz 

walory przyrodniczo-kulturowe dla rozwoju części miejscowości Rębielice Królewskie: 

a) wzdłuż istniejącego układu komunikacyjnego wyznacza się tereny dla uzupełnień i rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej: jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN, mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej oznaczone symbolem MN/U oraz zabudowy 

zagrodowej oznaczone symbolem RM – o ustalonym w ramach wydzielonych terenów przeznaczeniu 

i parametrach zagospodarowania, 

b) wyznacza się tereny usług: zabudowy usługowej oznaczone symbolem U, zabudowy usług oświaty 

oznaczone symbolem UO, usług kultu religijnego (kościoła parafialnego) oznaczone symbolem UKr 

oraz teren cmentarza oznaczony symbolem ZC,  

c) wyznacza się tereny aktywności gospodarczej: zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczone 

symbolem P/U, eksploatacji powierzchniowej oznaczone symbolem PE oraz farm fotowoltaicznych 

oznaczone symbolem EF – o ustalonym w ramach wydzielonych terenów przeznaczeniu i parametrach 

zagospodarowania, 

d) wyznacza się tereny współtworzące system ekologiczny gminy: lasy oznaczone symbolem ZL, w  tym 

stanowiące fragmenty większych kompleksów leśnych, dolesienia oznaczone symbolem ZLd, łąki 

i  pastwiska położone wzdłuż rzek Liswarty, Górnianki i Dziuni oznaczone symbolem RŁ, grunty rolne 
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oznaczone symbolem R oraz wody powierzchniowe śródlądowe – rzeki oznaczone symbolem WSp i 

rowy melioracyjne oznaczone symbolem WSr, 

e) w celu ochrony walorów przyrodniczo-kulturowych i krajobrazowych nieczynnego kamieniołomu 

wapienia „Górnik” wyznacza się teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem ZN do 

zagospodarowania w formie parku geologicznego, 

f) wyznacza się tereny obsługi infrastruktury technicznej: teren urządzeń gospodarki elektroenergetycznej 

oznaczony symbolem E, teren obsługi komunikacji samochodowej oznaczony symbolem KS oraz układ 

dróg publicznych oznaczonych symbolem KD, publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych 

symbolem KPJ i dojazdy gospodarcze oznaczone symbolem KD-Go; 

2) ustala się kształtowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy oraz wskaźnikami zagospodarowania terenu określonymi w §11 oraz w ustaleniach 

szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

§8. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

1) na obszarze objętym planem nie występują:  

a) formy ochrony przyrody w rozumieniu przepisów odrębnych, 

b) zinwentaryzowane strefy ochrony ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, obszary osuwania się 

mas ziemnych; 

2) na obszarze objętym planem nie zostały określone krajobrazy priorytetowe z uwagi na brak dokumentu, 

wynikającego z przepisów odrębnych; 

3) dla fragmentu obszaru objętego planem położonego w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 326 – Zbiornik Częstochowa (E), użytkowanie i zagospodarowanie nie może stanowić źródła 

zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego, obowiązuje zastosowanie rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych, które przeciwdziałają zagrożeniom środowiskowym z racji 

dopuszczonej funkcji, zakazuje się prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających w obszarze 

objętym planem jakość wód gruntowych i użytkowych; 

4) obowiązuje zakaz: 

a) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności powodującej przekroczenie 

dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii 

w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania 

powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, a oddziaływanie na: tereny sąsiednie 

w obszarze objętym planem oraz na sąsiednie lokale, w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej w lokalach użytkowych znajdujących się w tym samym budynku, nie może przekraczać 

dopuszczalnych norm określonych w przepisach odrębnych, 

b) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych 

w przepisach odrębnych, 
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c) lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych 

w przepisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji lokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: P/U, PE, EF, E oraz dróg publicznych i sieci infrastruktury technicznej, 

d) lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej, 

o których mowa w przepisach odrębnych; 

5) obowiązuje zachowanie części powierzchni działek budowlanych jako powierzchni biologicznie czynnej 

zgodnie z przepisami szczegółowymi dla terenów; 

6) w obszarze objętym planem ustala się ochronę wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu poprzez: 

a) wyznaczenie terenów lasów, dolesień, łąk i pastwisk oraz gruntów rolnych współtworzących system 

ekologiczny gminy i zapewniających jego ciągłość, 

b) zachowanie i ochronę fragmentu doliny rzeki Liswarty – międzynarodowego korytarza spójności 

obszarów chronionych oraz dolin rzek Górnianki i Dziuni – korytarza ekologicznego o znaczeniu 

lokalnym, 

c) wyodrębnienie terenu rzek: Liswarty, Górnianki i Dziuni zaliczonych  do publicznych śródlądowych 

wód powierzchniowych o istotnym znaczeniu dla regulacji stosunków wodnych, 

d) dla terenu oznaczonego symbolem 1ZN: 

 ze względu na walory przyrodnicze, naukowe i geologiczne tj. występująca flora, fauna, amonity 

oraz stanowisko paleontologiczne (ślad krasu kopalnego) oraz krajobrazowe wskazanie do objęcia 

przyrodniczą ochroną konserwatorską np. w formie stanowiska dokumentacyjnego nieczynnego 

wyrobiska wapieni „Kamieniołom Górnik” zlokalizowanego na dz. nr ew. 7178 na Górze 

Rębielskiej, 

 zagospodarowania w formie parku geologicznego obejmującego nieczynne wyrobisko wapieni 

„Kamieniołom Górnik” oraz zachowanie oznaczonego na rysunku planu zespołu zwartej zieleni, 

wraz z zapewnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z terenami sąsiednimi oznaczonymi 

symbolami: 19R i 20R tworzącymi otulinę parku geologicznego; 

7) na obszarze objętym planem występują udokumentowane złoża surowców naturalnych: 

a) złoża kruszywa naturalnego: „Rębielice Królewskie”, „Rębielice Królewskie 1”, „Rębielice 

Królewskie 2”, „Rębielice Królewskie 3”, „Rębielice Królewskie 4”, 

b) złoża wapieni jurajskich: „Rębielice Królewskie”, „Rębielice Królewskie 1”; 

8) dla udokumentowanych złóż, o których jest mowa w pkt 7 obowiązuje ochrona przed zainwestowaniem 

(w tym m.in. ochrona przed zabudową powierzchni terenu), mogącym uniemożliwić wykorzystanie złoża 

i niezbędną do tego działalność górniczą; 

9) na obszarze objętym planem występują:  

a) teren i obszar górniczy „Rębielice Królewskie - wapienie”, ustanowiony decyzją znak: 1143/OS/2019 

Marszałka Województwa Śląskiego (nr w rejestrze 10-12/3/251),  
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b) teren i obszar górniczy „Rębielice Królewskie 4” ustanowione decyzją znak: ROŚ.6522.008.2017.II 

Starosty Kłobuckiego (nr w rejestrze 10-12/3/248); 

10) eksploatacja kopaliny, obiektów budowlanych oraz obiektów i urządzeń technologicznych prowadzona 

w ramach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PE nie może powodować oddziaływania 

(w zakresie emisji substancji do powietrza) wyrażającego się opadem substancji pyłowych 

o intensywności przekraczającej, na terenach położonych poza obszarem, wielkości określonych 

w przepisach odrębnych, jako wartości odniesienia; 

11) w celu zapewnienia prawidłowego spływu wód i utrzymania prawidłowych stosunków wodnych 

w obszarze objętym planem ustala się obowiązek zachowania i utrzymania drożności rowów 

melioracyjnych z możliwością ich przebudowy, przełożenia, rozbudowy według ustaleń planu, w sposób 

zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12) w zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony 

w przepisach odrębnych o ochronie środowiska: 

a) dla terenów oznaczonych symbolem MN jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, 

b) dla terenów oznaczonych symbolem RM jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową, 

c) dla terenów oznaczonych symbolem MN/U jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową, 

d) dla terenu oznaczonego symbolem UO jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży, 

§9. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 

1) na obszarze objętym planem nie występują: 

a) obiekty wpisane do rejestru zabytków,  

b) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, 

c) obiekty dóbr kultury współczesnej; 

2) ustala się strefy ochrony konserwatorskiej w postaci wyróżnionych na rysunku planu: 

a) stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” obejmujących stanowiska archeologiczne oznaczone 

w  wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych numerami: 

 AZP 82-46/18 (kultura łużycka – epoka brązu – ślad osadnictwa), 

 AZP 82-46/19 (pradzieje – stanowisko archiwalne),  

 AZP 82-46/20 (pradzieje – ślad osadnictwa), 

 AZP 82-46/21 (epoka kamienia – ślad osadnictwa), 

 AZP 82-46/22 (okres nowożytny – ślad osadnictwa), 

 AZP 82-46/23 (okres nowożytny – osada), 



 
 WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
 Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 
 
 10 

 AZP 82-46/24 (kultura łużycka – epoka brązu – ślad osadnictwa, pradzieje – ślad osadnictwa, okres 

nowożytny – ślad osadnictwa), 

 AZP 82-46/25 (okres nowożytny – ślad osadnictwa), 

 AZP 83-46/36 (epoka kamienia – ślad osadnictwa, kultura łużycka – epoka brązu – ślad osadnictwa, 

pradzieje – ślad osadnictwa), 

 AZP 83-46/37 (kultura łużycka – epoka brązu – osada) – nr rejestru zabytku archeologicznego 

A- 331, 

 AZP 83-46/38 (okres nowożytny, ślad osadnictwa), 

 AZP 83-46/39 (okres nowożytny – ślad osadnictwa), 

 AZP 83-46/40 (okres nowożytny – ślad osadnictwa), 

b) strefy ochrony archeologicznej „OW” obejmujące obszary o domniemanej na podstawie badań lub 

innych wskazówek, zawartości reliktów archeologicznych; 

3) w strefach ochrony stanowisk archeologicznych „W” obowiązuje: 

a) prowadzenie prac ziemnych naruszających struktury gruntu (wykopy, niwelacje itd.) na warunkach 

określonych w przepisach odrębnych (forma i zakres badań określana jest zgodnie z przepisami 

szczególnymi),  

b) w przypadku stanowisk wpisanych do rejestru zabytków należy dążyć do wyeliminowania kolizji 

inwestycji ze stanowiskiem; 

4) w strefach obserwacji archeologicznej „OW” w ramach podejmowanych działań obowiązuje prowadzenie 

prac ziemnych naruszających struktury gruntu (wykopy, niwelacje itd.) na warunkach określonych 

w przepisach odrębnych (formę i zakres badań określana jest zgodnie przepisami odrębnymi). 

§10. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych oraz innych terenów 

publicznie dostępnych: 

1) tereny uznane w studium za obszary przestrzeni publicznej stanowią: 

a) teren zabudowy usługowej, na którym zlokalizowany jest wiejski ośrodek zdrowia, oznaczony 

symbolem 1U, 

b) teren zabudowy usługowej, na którym zlokalizowana jest ochotnicza straż pożarna, oznaczony 

symbolem 2U, 

c) teren zabudowy usług oświaty, na którym zlokalizowana jest publiczna placówka oświaty (zespół 

szkolno-przedszkolny), oznaczony symbolem 1UO, 

2) oprócz przestrzeni, o której mowa w pkt 1, wyznacza się układ miejsc i terenów publicznie dostępnych, 

w skład którego wchodzą tereny: 

a) cmentarza oznaczony symbolem 1ZC, 

b) zieleni naturalnej oznaczony symbolem 1ZN; 

c) dróg publicznych oznaczonych symbolem KD o ustalonych w planie klasach, 

d) publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczone symbolem KPJ, 
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e) dojazdów gospodarczych oznaczone symbolem KD-Go; 

3) dla terenów, o których mowa w pkt 2 lit. c, d, e ustala się: 

a) dopuszcza się sytuowanie niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej nie będących odrębnymi 

budynkami, 

b) maksymalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej, w tym latarni ulicznych: 12,0 m, dla 

pozostałych budowli: 5,0 m, 

c) urządzenia przeznaczone dla ruchu pieszego należy dostosować do wymogów osób ze szczególnymi 

potrzebami, o których mowa w przepisach odrębnych. 

§11. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenów: 

1) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują w stosunku do budynków 

nowych, odtwarzanych oraz w odniesieniu do rozbudowy i nadbudowy budynków istniejących – zgodnie 

z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów; 

2) dla budynków o przeznaczeniu zgodnym z określonym w planie, zlokalizowanych pomiędzy liniami 

rozgraniczającymi terenów dróg a wyznaczonymi liniami zabudowy, dopuszcza się rozbudowę oraz 

odbudowę zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, z zastrzeżeniem, że nowo 

powstająca część budynku lub budynek będą usytuowane zgodnie z wyznaczoną linią zabudowy, 

zastrzeżenie nie dotyczy nadbudowy budynku; 

3) dopuszcza się sytuowanie budynków mieszkalnych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią na 

działkach o szerokości równej lub mniejszej niż 16,0 m przy zachowaniu przepisów odrębnych z  zakresu 

prawa budowlanego; 

4) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, garaży bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią 

przy zachowaniu przepisów odrębnych, w tym dotyczących sytuowania zabudowy od granic lasu; 

5) dla dachów obowiązuje: 

a) dopuszcza się następujące układy kalenicy głównej budynków: 

 równoległy lub prostopadły do dłuższej granicy działki, 

 równoległy lub prostopadły do linii rozgraniczającej ulicy, 

 w uzasadnionych przypadkach, w tym na działkach narożnych oraz na działkach 

o nieregularnym kształcie – dostosowany do istniejącej zabudowy, 

b) dla budynków mieszkalnych, rekreacji indywidualnej i usługowych dopuszcza się dachy symetrycznie 

pochyłe, dwuspadowe lub wielospadowe, dachy naczółkowe; kąt nachylenia połaci dachowych od 35º 

do 45º lub dachy płaskie; 

c) dla budynków produkcyjnych i zabudowy towarzyszącej, w tym związanej z funkcjonowaniem farmy 

fotowoltaicznej, kąt nachylenia połaci dachowych od 0º do 30º, 

d) dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy jednospadowe, dwuspadowe, 

wielospadowe, o kącie nachylenia od 0º do 45º lub dachy płaskie, 
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e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną, bitumiczną lub blaszaną w odcieniach ceglastej czerwieni, 

szarego lub brązowych, wyklucza się pokrycie dachów papą smołową i asfaltową (z wyłączeniem, jako 

pokryć dachów płaskich), 

6) dla elewacji budynków: 

a) należy stosować materiały naturalne: tynki o wyglądzie tradycyjnym, cegłę ceramiczną lub 

klinkierową, kamień, drewno, 

b) wyklucza się stosowanie paneli syntetycznych, tzw. sidingu, okładzin z paneli blaszanych oraz blachy 

falistej, 

c) wyklucza się stosowanie jaskrawych kolorów z wyłączeniem barw zastrzeżonych prawnie dla firm, 

d) sytuowanych na tej samej działce budowlanej obowiązuje stosowanie ujednoliconych rozwiązań 

materiałowych oraz kolorystyki; 

7) zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów określa się: 

a) wskaźniki zagospodarowania terenów, 

b) parametry zabudowy; 

8) dla zaspokojenia potrzeb parkingowych ustala się obowiązek realizacji miejsc do parkowania w granicach 

działki budowlanej, według następujących minimalnych wskaźników: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe na 1 dom / lokal mieszkalny, 

b) dla zabudowy zagrodowej – 2 miejsca postojowe na 1 dom 

c) dla zabudowy rekreacji indywidualnej – 2 miejsca postojowe na 1 dom, 

d) dla biur – 1,5 miejsca postojowego na 10 zatrudnionych, 

e) dla obiektów oraz lokali usługowych i handlowych – 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 

całkowitej, a w przypadku lokali o powierzchni całkowitej mniejszej niż 100 m2 minimum 2 miejsca 

postojowe na lokal, 

f) dla usług oświaty – 4 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych, 

g) dla usług zdrowia – 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych, 

h) dla usług gastronomii – 2 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni całkowitej, 

i) dla usług agroturystyki – 1 miejsce postojowe na 1000 m² powierzchni terenu; 

j) dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów: 

 dla samochodów osobowych: 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych, 

 dla samochodów ciężarowych: 1 miejsce postojowe na każde 1000 m2 powierzchni całkowitej, 

dopuszcza się uwzględnienie miejsc postojowych zlokalizowanych w dokach magazynowych, 

k) dla terenów farm fotowoltaicznych oraz gospodarki elektroenergetycznej – 1 miejsce postojowe w 

odniesieniu do działki budowlanej, 

l) w przypadku występowania na działce, terenie zabudowy o zróżnicowanych funkcjach, miejsca 

parkingowe należy zapewnić oddzielnie dla każdej funkcji, 



 
 WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
 Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 
 
 13 

m) na parkingach dla samochodów osobowych liczących więcej niż 6 miejsc przeznaczonych na postój 

pojazdów, minimum 5% ogólnej liczby miejsc, lecz nie mniej niż 1 stanowisko, należy przeznaczyć na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w przepisach odrębnych. 

9) dla istniejących budynków, dla których ze względu na istniejące zagospodarowanie nie ma możliwości 

zaspokojenia potrzeb parkingowych na terenie działki budowlanej, ustaleń określonych w pkt 8 nie stosuje 

się; 

10) ustala się sposób realizacji miejsc do parkowania: 

a) dla zaspokojenia potrzeb parkingowych obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie działki 

budowlanej w liczbie wynikającej ze wskaźników ustalonych w pkt 8, chyba, że ustalenia szczegółowe 

stanowią inaczej, 

b) ustala się realizację miejsc postojowych: w formie parkingów terenowych, garaży wbudowanych 

w budynek o innym przeznaczeniu, budynków garażowych, wiat garażowych, rozumianych jako 

zadaszenie miejsca postojowego, bez ścian osłonowych, 

c) w przypadku występowania różnego rodzaju przeznaczenia na działce budowlanej, liczba miejsc 

postojowych na tej działce powinna stanowić sumę miejsc postojowych przyjętych osobno dla każdej 

z funkcji, na podstawie wskaźników ustalonych w pkt 8. 

§12. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

2) przeprowadzanie scalania i podziału nieruchomości nie może powodować powstania sytuacji, która 

uniemożliwiałaby prawidłowe zagospodarowanie działek sąsiadujących – zgodnie z przepisami oraz 

funkcją i warunkami zagospodarowania dla całego terenu; 

3) ze względu na faktycznie występujące uwarunkowania: stan własności (własność komunalna lub 

pojedyncze nieruchomości) oraz ustalone przeznaczenie terenu, dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 20RM, 21RM, 22RM, 1U, 2U, 3U, 1UKr, 2UKr, 1UO, 1KS, 1E, 1EF, 2EF, 3EF, 4EF 

odstępuje się od określenia szczegółowych zasad scalenia i podziału nieruchomości; 

4) dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości obowiązują, z zastrzeżeniem pkt 5, 

parametry:  

a) minimalna powierzchnia działki: 

 dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN: 1000 m², 

 dla terenów oznaczonych symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 

10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 1MN/U, 2MN/U, 

3MN/U, 4MN/U – 1200 m², 

 dla terenów oznaczonych symbolami: 1P/U, 1PE, 2PE, 3PE – 3000 m², 

b) minimalna szerokość frontu działki: 
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 dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 1RM, 2RM, 3RM, 

4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 

18RM, 19RM, 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U – 20,0 m, 

 dla terenów oznaczonych symbolami: 1P/U, 1PE, 2PE, 3PE – 25,0 m, 

c) dla terenów, o których mowa w pkt 4 lit. a, b: kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: 70°-110°; 

5) dopuszcza się odstępstwo od ustaleń dotyczących minimalnej powierzchni działki lub szerokości frontu 

działki określonych w ustaleniach szczegółowych w przypadku wydzieleń: 

a) pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

b) powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, której celem nie jest wydzielenie działek 

budowlanych, lecz poprawa istniejącego zagospodarowania. 

§13. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych: 

1) minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych określa się w ustaleniach 

szczegółowych zawartych w Rozdziale 3, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) dopuszcza się wydzielenie nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określona 

w ustaleniach szczegółowych: 

a) pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

b) powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, której celem nie jest wydzielenie działek 

budowlanych, lecz poprawa istniejącego zagospodarowania; 

3) istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego planu działki ewidencyjne w granicach terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, o powierzchni mniejszej niż wyznaczona dla terenu minimalna 

powierzchnia działek budowlanych, stanowią działki budowlane pod warunkiem, że wymiary i kształt 

geometryczny działek pozwalają na zabudowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami 

odrębnymi. 

§14. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) dla istniejących budynków oraz lokali, których obecny sposób użytkowania jest niezgodny 

z przeznaczeniem określonym w planie, do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem 

określonym w planie, dopuszcza się remont i przebudowę; 

2) dla sytuowania zabudowy wzdłuż granic lasów obowiązują przepisy odrębne; 

3) na rysunku planu wskazuje się obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie 

wystąpienia powodzi równym lub wyższym od 10% położone w dolinach rzek Liswarty i Górnianki, dla 

których obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) na rysunku planu wskazuje się obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie 

wystąpienia powodzi równym lub wyższym od 1% położone w dolinach rzek Liswarty i Górnianki, dla 

których obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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5) na rysunku planu wskazuje się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie 

wystąpienia powodzi równym lub wyższym od 0,2% położone w dolinach rzek Liswarty i Górnianki; 

6) w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w pkt 3 i 4 ustala się: 

a) zakaz realizacji nowej zabudowy,  

b) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się przebudowę, nadbudowę i rozbudowę wyłącznie na cele 

mieszkaniowe pod warunkiem ograniczenia strat powodziowych i zachowania bezpieczeństwa, 

c) obowiązuje utrzymanie drożności koryt rzek Górnianki i Liswarty i ich dolin zalewowych poprzez 

niedopuszczanie do nadmiernego rozwoju roślinności tj. zarośla, krzewy, gęste skupiska drzew;  

7) na rysunku planu określa się strefy ochrony sanitarnej od cmentarza 50 m i 150 m, dla których ustala się: 

a) w strefie 50 m obowiązuje nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów wymogów przepisów 

odrębnych w zakresie: zakazu lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, niemieszkalnej związanej 

z przechowywaniem i przetwarzaniem żywności oraz ujęć wody, 

b) w strefie 150 m obowiązuje nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów wymogów przepisów 

odrębnych w zakresie: dopuszczenia lokalizacji, poza granicami strefy sanitarnej 50 m od cmentarza, 

o której mowa w lit. a, zabudowy mieszkaniowej, niemieszkalnej związanej z przechowywaniem 

i przetwarzaniem żywności pod warunkiem podłączenia zabudowy do zbiorczej sieci wodociągowej 

oraz zakazu lokalizacji ujęć wody; 

8) dla istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Rębielice - 

Działoszyn obowiązuje wyróżniony na rysunku planu pas technologiczny o szerokości 22 m (po 11,0 m 

z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi), w  którym obowiązuje: 

a) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

b) zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia drzew i krzewów tych gatunków, których wysokość może 

przekraczać 3,0 m,  

c) warunki lokalizacji pozostałych budynków i obiektów budowlanych muszą uwzględniać wymogi 

określone w przepisach odrębnych, 

9) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV obowiązują, 

z zastrzeżeniem zawartym w pkt 10, wyróżnione na rysunku planu pasy technologiczne o szerokości 

14,0 m (po 7,0 m z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi), w których obowiązuje: 

a) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

b) zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia drzew i krzewów tych gatunków, których wysokość może 

przekraczać 3,0 m,  

c) warunki lokalizacji pozostałych budynków i obiektów budowlanych muszą uwzględniać wymogi 

określone w przepisach odrębnych; 

10) w przypadku skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV nie 

obowiązują ograniczenia, o których mowa w pkt 9; 
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11) na rysunku planu określa się strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu związaną z lokalizacją urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW, której granice pokrywają się z liniami rozgraniczającymi terenów, 

na których zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w  Rozdziale 3 dopuszcza się takie 

urządzenia; 

12) na rysunku planu wskazuje się strefy ochrony sanitarnej wskazane w decyzji Wojewody 

Częstochowskiego zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych dla Zakładu 

Górniczego w Rębielicach Królewskich (na rysunku planu wyróżnionego w terenie oznaczonym 

symbolem 20R) – znak OG.III.8530/10/83:  

a) strefę ochrony bezpośredniej o promieniu 10 m wokół ujęcia, 

b) strefę ochrony pośredniej o promieniu 170 m wokół ujęcia. 

§15. Ustala się następujące zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji: 

1) zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji ustala się poprzez określenie: 

a) powiązań i zasad funkcjonowania układu drogowego, 

b) klasyfikacji dróg, 

c) linii rozgraniczających terenów dróg wraz ze skrzyżowaniami; 

2) dla obszaru objętego planem ustala się: 

a) główne powiązania komunikacyjne obszaru objętego planem z zewnętrznym układem 

komunikacyjnym stanowią drogi powiatowe: 

 Nr DP2016S (ul. Częstochowska) relacji: Danków-Wilkowiecko oznaczona symbolem 1KD-Z, 

 Nr DP2017S (ul. Górnik, Św. Wojciecha, Św. Rocha, Główna, Sabaty) relacji: Rębielice Królewskie-

Zawady oznaczona na rysunku planu symbolem 2KD-Z, 

b) powiązania wewnętrzne – dostęp do zewnętrznego układu dróg i obsługę istniejącego i projektowanego 

zainwestowania poprzez drogi publiczne klasy dojazdowej (KD-D), publiczne ciągi pieszo-jezdne (KPJ) 

oraz dojazdy gospodarcze (KD-Go);  

3) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 6,0 m; 

4) dopuszcza się budowę ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg, których parametry 

pozwalają na wydzielenie ścieżki rowerowej zgodnej z przepisami odrębnymi, dopuszcza się budowę 

ścieżek rowerowych poza liniami rozgraniczającymi dróg. 

§16. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej: 

1) w zakresie uzbrojenia obszaru ustala się: 

a) zaopatrzenie terenów w urządzenia infrastruktury technicznej poprzez istniejący, rozbudowywany 

system uzbrojenia terenów, 
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b) dopuszcza się zachowanie, odbudowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz budowę nowych 

sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

a) zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych z gminnej 

sieci wodociągowej, poprzez istniejącą i projektowaną sieć wodociągową zasilaną z komunalnego 

ujęcia wody w Kamieńszczyźnie, 

b) zachowuje się ujęcie wód podziemnych zlokalizowane w terenie oznaczonym symbolem 20R wraz ze 

strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej, o których mowa w § 14 pkt 12, 

c) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 

a) docelowo obowiązuje odprowadzanie ścieków sanitarnych w zbiorczym systemie odprowadzania 

ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) do czasu wyposażenia obszaru w sieć kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 

zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe zgodnie z przepisami odrębnymi, z możliwością 

realizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków spełniających wymogi przepisów odrębnych, 

c) obowiązuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków wprost do gruntu, wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: 

a) obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych w granicach własnej działki poprzez 

infiltrację powierzchniową i podziemną do gruntu, poprzez stosowanie systemów rozsączających, 

zbiorników odparowujących i retencyjnych, studni chłonnych, z zachowaniem retencji opóźniającej 

odpływ, zgodnie z przepisami lokalnymi oraz przepisami odrębnymi, 

b) wody opadowe z dachów budynków mogą być odprowadzane na grunt bez oczyszczania, 

c) wody opadowe z powierzchni o nawierzchni twardej: dróg, parkingów, placów manewrowych oraz 

innych powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych należy przed wprowadzeniem do odbiornika 

oczyszczać z piasku, błota i zanieczyszczeń ropopochodnych na odpowiednich urządzeniach 

podczyszczających, lokalizowanych w granicach odwadnianych terenów, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

d) zakazuje się zmiany kierunku naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren 

sąsiedniej nieruchomości; 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejącą i projektowaną sieć średniego i niskiego 

napięcia, kablową lub napowietrzną oraz stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4 kV, słupowe i 

wnętrzowe, 
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b) w zależności od potrzeb dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej i wydzielenie dla jej potrzeb 

działki o minimalnych wymiarach 6,0 x 5,0 m dla stacji wnętrzowych oraz 3,0 x 3,0 m dla stacji 

słupowych, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, 

c) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z urządzeń kogeneracyjnych oraz obiektów 

energetyki odnawialnej (OZE) obejmującej obiekty energetyki słonecznej – ogniwa fotowoltaiczne 

(bez konieczności przyłączania do sieci) o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem ustalenia 

w lit. d, 

d) dopuszcza się realizację obiektów energetyki odnawialnej (OZE) obejmującej obiekty energetyki 

słonecznej – ogniwa fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW dla terenów oznaczonych 

symbolem EF; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: 

a) zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz potrzeb 

technologicznych w oparciu o indywidualne, lokalne źródła ciepła z zastosowaniem paliw 

ekologicznych, w tym energii elektrycznej, gazu płynnego, przewodowego oraz innych nośników 

spalanych w urządzeniach spełniających odpowiednie środowiskowe normy jakościowe emisji, 

z dopuszczeniem możliwości korzystania ze wspólnego źródła ciepła dla grupy obiektów, 

b) dopuszcza się wykorzystanie urządzeń kogeneracji oraz obiektów energetyki odnawialnej (OZE) 

obejmującej obiekty energetyki słonecznej – ogniwa fotowoltaiczne, o mocy nieprzekraczającej 

100  kW,  

c) wyklucza się stosowanie technologii i paliw powodujących emisję zanieczyszczeń stałych i gazowych 

powyżej dopuszczalnych parametrów określonych w przepisach odrębnych; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

a) wykorzystanie gazu płynnego dostarczanego w indywidualnym zakresie w butlach lub do zbiorników 

naziemnych bądź podziemnych lokalizowanych u poszczególnych odbiorców lub po ewentualnej 

gazyfikacji gminy wykorzystanie gazu przewodowego, 

b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń rozprowadzających gaz średniego i niskiego ciśnienia; 

8) w zakresie zaopatrzenia w łącza telefoniczne i teleinformatyczne ustala się: wykorzystanie istniejącej 

i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej sieci bezprzewodowych oraz przewodowych; 

9) w zakresie gospodarki odpadami ustala się: obowiązek gromadzenia odpadów i nieczystości stałych 

w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§17. Ustala się następujący sposób oraz termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i  użytkowania terenów: 

1) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie ze sposobem ustalonym w planie pozostawia się je 

w dotychczasowym użytkowaniu; 

2) tymczasowych zasad zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie ustala się. 
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§18. 1. Ustala się granice rozmieszczenia inwestycji celu publicznego: następujące tereny 

wyznaczone liniami rozgraniczającymi stanowią tereny:  

1) inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym: 

a) tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KD-D, 

b) tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczone symbolami: KPJ, 

c) teren urządzeń gospodarki elektroenergetycznej oznaczony symbolem E, 

d) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – rzeki oznaczone symbolem WSp, 

e) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – rowy melioracyjne oznaczone symbolem WSr, 

2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: tereny dróg powiatowych oznaczone symbolami: 

1KD-Z, 2KD-Z. 

2. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w granicach terenów 

niewymienionych w ust. 1 na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów. 

§19. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu: 0,1%. 

Rozdział 3  

 Przepisy szczegółowe dla terenów 

§20. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN ustala się: 

1) przeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – w formie wolnostojącej;  

2) dopuszcza się: budynki gospodarcze, garaże, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni działki budowlanej,  

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05, 

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,6, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

50%, 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000 m2;  

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 

dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z ustaleniami 

ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

b) maksymalna wysokość zabudowy: 

 budynki mieszkalne jednorodzinne: 9,0 m, 

 budynki gospodarcze, garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 5,0 m; 
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6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§21. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 

9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 20RM, 21RM, 22RM ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa, w formie budynku mieszkalnego wraz z zabudową 

gospodarczą, inwentarską, w tym związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, hodowlanego 

z zastrzeżeniem zawartym w pkt 3 lit. f lub ogrodniczego;  

2) dopuszcza się: istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – w formie wolnostojącej, zabudowę 

usługową, w tym agroturystykę, garaże, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej, 

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05, 

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,7, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

40%, 

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200 m2, 

f) wyklucza się chów i hodowlę zwierząt w liczbie większej niż 40 DJP (dużych jednostek 

przeliczeniowych inwentarza); 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 

dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z ustaleniami 

ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

b) maksymalna wysokość zabudowy: 

 budynki mieszkalne, usługowe: 9,0 m, 

 budynki gospodarcze i inwentarskie związane z obsługą rolnictwa: 12,0 m, dopuszcza się 

zwiększenie wysokości dla pojedynczych obiektów związanych z obsługą gospodarstw rolnych (np. 

silosy), maksymalnie o 20%, 

 budynki gospodarcze, garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 5,0 m; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§22. Dla terenu oznaczonego symbolem 19RM ustala się: 
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1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa, w formie budynku mieszkalnego wraz z zabudową 

gospodarczą, inwentarską, w tym związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, hodowlanego 

z zastrzeżeniem zawartym w pkt 3 lit. f lub ogrodniczego;  

2) dopuszcza się: zabudowę rekreacji indywidualnej, usługi agroturystyki, garaże, parkingi, urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

 dla zabudowy zagrodowej: 25% powierzchni działki budowlanej, 

 dla zabudowy rekreacji indywidualnej: 15% powierzchni działki budowlanej, 

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05, 

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,6, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

 dla zabudowy zagrodowej: 50%, 

 dla zabudowy rekreacji indywidualnej: 70%, 

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200 m2, 

f) wyklucza się chów i hodowlę zwierząt w liczbie większej niż 40 DJP (dużych jednostek 

przeliczeniowych inwentarza); 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 

dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z ustaleniami 

ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

b) maksymalna wysokość zabudowy: 

 budynki mieszkalne, usługowe, rekreacji indywidualnej: 9,0 m, 

 budynki gospodarcze i inwentarskie związane z obsługą rolnictwa: 12,0 m, dopuszcza się 

zwiększenie wysokości dla pojedynczych obiektów związanych z obsługą gospodarstw rolnych (np. 

silosy), maksymalnie o 20%, 

 budynki gospodarcze, garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 5,0 m; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§23. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – w formie wolnostojącej; 
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2) dopuszcza się: zabudowę usługową, budynki gospodarcze i garaże, parkingi, sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej, 

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05, 

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,7, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

40%, 

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200 m2;  

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 

dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie 

z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

b) maksymalna wysokość zabudowy: 

 budynki mieszkalne jednorodzinne, usługowe: 9,0 m,  

 budynki gospodarcze i garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 5,0 m, 

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§24. Dla terenu oznaczonego symbolem 4MN/U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – w formie wolnostojącej; 

2) dopuszcza się: zabudowę usługową, istniejącą zabudowę zagrodową, budynki gospodarcze i garaże, drogi 

wewnętrzne, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni działki budowlanej, 

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05, 

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,6, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

50%, 

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200 m2;  
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4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 

dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie 

z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

b) maksymalna wysokość zabudowy: 

 budynki mieszkalne, usługowe: 9,0 m,  

 budynki gospodarcze: 11,0 m, 

 istniejące budynki inwentarskie związane z obsługą rolnictwa: 12,0 m, dopuszcza się zwiększenie 

wysokości dla pojedynczych obiektów związanych z obsługą gospodarstw rolnych (np. silosy), 

maksymalnie o 20%, 

 budynki gospodarcze i garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 5,0 m; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§25. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1U, 2U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; 

2) dopuszcza się: budynki gospodarcze, garaże, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się zagospodarowanie w formie usług publicznych, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej, 

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05, 

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,7, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

40%;  

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 

dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z ustaleniami 

ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

b) maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m;  

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 
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b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§26. Dla terenu oznaczonego symbolem 3U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa;  

2) dopuszcza się: lokale mieszkalne, parkingi, sieci infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni działki budowlanej, 

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05,  

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,5,  

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

40%,; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 

dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie 

z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

b) maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m,  

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§27. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1UKr, 2UKr ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usług kultu religijnego; 

2) dopuszcza się: parkingi, sieci infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się zagospodarowanie w formie zespołu kościoła parafialnego wraz z zapleczem związanym 

z jego funkcjonowaniem, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej, 

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,1,  

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,7,  

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

20%; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 dopuszcza 

się przebudowę, rozbudowę zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym 

z istniejącymi parametrami tej zabudowy; 
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5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:  

a) obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z ustaleniami 

ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

b) maksymalna wysokość zabudowy:  

 budynki usługowe: 12,0 m, z wyłączeniem wieży kościoła – lokalnej dominanty wysokościowej,  

 budynki gospodarcze, garaże: 5,0 m; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§28. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UO ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usług oświaty; 

2) dopuszcza się: budynki gospodarcze, garaże, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, w tym boiska 

treningowe, bieżnie, place zabaw itp., parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej, 

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,1,  

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

1,0, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

20%;  

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 

dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z ustaleniami 

ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

b) maksymalna wysokość zabudowy: 

 budynki usługowe: 12,0 m,  

 budynki gospodarcze, obiekty infrastruktury technicznej: 5,0 m; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§29. Dla terenu oznaczonego symbolem 1P/U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa; 

2) dopuszcza się: usługi w formie lokali wbudowanych, budynki gospodarcze i garaże, drogi wewnętrzne, 

parkingi, sieci infrastruktury technicznej; 
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3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej, 

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,2, 

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,8, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

20%; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 

dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie 

z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

b) maksymalna wysokość zabudowy: 

 budynki produkcyjne, składy i magazyny, towarzyszące obiekty budowlane inne niż budynki: 10,0 m 

– dopuszcza się zwiększenie wysokości dla pojedynczych elementów związanych z technologią 

produkcji maksymalnie o 30%, 

 budynki usługowe: 10,0 m,  

 budynki gospodarcze i garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 6,0 m; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§30. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1PE, 2PE, 3PE ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: eksploatacja powierzchniowa;  

2) dopuszcza się: zwałowiska nadkładu, urządzenia technologiczne związane z eksploatacją, przetwarzaniem 

kopaliny, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie terenu w formie zakładu wydobywczego prowadzącego eksploatację 

udokumentowanego złoża surowców naturalnych zgodnie z przepisami odrębnymi i warunkami 

określonymi w udzielonej koncesji, 

b) sposób zagospodarowania terenu musi być dostosowany do potrzeb prowadzonej działalności i nie 

może powodować zagrożenia bezpieczeństwa na terenach sąsiednich, 

c) w czasie eksploatacji złoża dopuszcza się składowanie nadkładu złoża na tymczasowych zwałowiskach 

usytuowanych w granicach obszaru górniczego, 

d) obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem lokalizacji obiektów i urządzeń technologicznych 

wynikających wyłącznie z potrzeb działalności górniczej, 
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e) przed przystąpieniem do rekultywacji przedsiębiorca zobowiązany jest do uzyskania stosownej decyzji 

określającej kierunek i termin wykonania rekultywacji, a po zakończeniu pełnego zakresu robót 

rekultywacyjnych do uzyskania decyzji uznającej rekultywację za zakończoną, 

f) po zakończeniu eksploatacji złoża obowiązuje rekultywacja w oparciu o określony kierunek 

rekultywacji, 

g) dla terenu oznaczonego symbolem 3PE w przypadku kolizji zagospodarowania, o którym mowa 

w  pkt 1 z istniejącymi wapiennikami oznaczonymi na rysunku planu obowiązuje ich relokacja poza 

obszar kopalni; 

4) zasady i warunki kształtowania zabudowy: dla obiektów i urządzeń technologicznych wynikających 

z  potrzeb działalności górniczej, które po zakończeniu eksploatacji winny być usunięte, maksymalna 

wysokość 16,0 m; 

5) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15 lub z zachowaniem przepisów odrębnych w ramach 

nieruchomości, których części wchodzą w skład terenów PE,  

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16 lub poprzez tereny sąsiednie. 

§31. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1EF, 2EF, 3EF, 4EF ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: farma fotowoltaiczna – urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW; 

2) dopuszcza się: zabudowę towarzyszącą związaną z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej, place i drogi 

montażowe oraz eksploatacyjne dla potrzeb serwisowych w okresie budowy i eksploatacji farmy 

fotowoltaicznej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z funkcjonowaniem farmy 

fotowoltaicznej, w tym w zakresie przyłączenia do systemu elektroenergetycznego, uprawy rolne, zieleń 

naturalną – nieurządzoną; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej, 

b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,01,  

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,7, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

5%; 

4) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie 

z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

b) maksymalna wysokość zabudowy: 6,0 m, 

c) dla ogniw fotowoltaicznych obowiązuje zastosowanie paneli posiadających warstwę antyrefleksyjną 

pokrywającą szklaną warstwę panelu; 
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5) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej ustalone w §15, 

b) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w §16. 

§32. Dla terenu oznaczonego symbolem 1E ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: urządzenia gospodarki elektroenergetycznej; 

2) dopuszcza się: budynki zaplecza socjalno-technicznego, parkingi, wewnętrzne drogi, urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się stację elektroenergetyczną SE 110/15 kV Rębielice z dopuszczeniem jej przebudowy lub 

rozbudowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej, 

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,01, 

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,3, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

20%; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy:  

a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę,  

b) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie 

z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

c) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m;  

5) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 

b) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w §16. 

§33. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZC ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: cmentarz;  

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zagospodarowanie w formie cmentarza grzebalnego zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

10%; 

3) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§34. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7,ZL, 8ZL, 9ZL, 

10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 22ZL, 23ZL, 24ZL, 
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25ZL, 26ZL, 27ZL, 28ZL, 29ZL, 30ZL, 31ZL, 32ZL, 33ZL, 34ZL, 35ZL, 36ZL, 37ZL, 38ZL, 39ZL, 

40ZL, 41ZL, 42ZL, 43ZL, 44ZL, 45ZL ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: lasy; 

2) dopuszcza się: istniejące sieci infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu:  

a) obowiązuje zagospodarowanie i użytkowanie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 

lasów, 

b) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, za wyjątkiem obiektów budowlanych (innych niż budynki) 

związanych z gospodarką leśną, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi lasów, 

c) obiekty, o których mowa w lit. b należy lokalizować poza obszarami szczególnego zagrożenia 

powodzią, 

d) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15 lub poprzez tereny sąsiednie, 

e) dla terenu oznaczonego symbolem 22ZL obowiązuje zachowanie istniejącego wapiennika oznaczonego 

na rysunku planu. 

§35. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1ZLd, 2ZLd, 3ZLd, 4ZLd, 5ZLd, 6ZLd, 7ZLd, 8ZLd, 

9ZLd, 10ZLd, 11ZLd, 12ZLd, 13ZLd, 14ZLd, 15ZLd, 16ZLd, 17ZLd, 18ZLd, 19ZLd, 20ZLd, 21ZLd, 

22ZLd, 23ZLd, 24ZLd, 25ZLd, 26ZLd, 27ZLd ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: dolesienia;  

2) dopuszcza się: istniejące sieci infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu:  

a) obowiązuje zachowanie istniejących zadrzewień;  

b) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15 lub poprzez tereny sąsiednie. 

§36. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZN ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zieleń naturalna; 

2) dopuszcza się: terenowe urządzenia rekreacyjne i dydaktyczne związane z obsługą geoturystyki tj. np 

ścieżki spacerowe i rowerowe, miejsce piknikowe, stanowiska widokowe oraz sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zagospodarowanie nieczynnego wyrobiska wapieni „Kamieniołom Górnik”, zlokalizowanego 

na działce nr ew. 7178, w formie ogólnodostępnego parku geologicznego z zachowaniem 

i  wyeksponowaniem walorów przyrodniczych, naukowych i geologicznych tj. występująca flora, 

fauna, amonity oraz stanowisko paleontologiczne (ślad krasu kopalnego), 

b) w ramach zagospodarowania, o którym mowa w lit. a, należy wkomponować istniejącą zwartą zieleń 

współtworzącą razem terenami oznaczonymi symbolami 19R i 20R kompleks zieleni wysokiej,  

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%; 

4) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 
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a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, lub poprzez inne tereny sąsiednie, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§37. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1RŁ, 2RŁ, 3RŁ, 4RŁ, 5RL, 6RŁ, 7RŁ, 8RŁ, 9RŁ, 

10RŁ, 11RŁ, 12RŁ, 13RŁ, 14RŁ, 15RŁ, 16RŁ, 17RŁ, 18RŁ, 19RŁ, 20RŁ, 21RŁ, 22RŁ, 23RŁ, 24RŁ 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: łąki i pastwiska; 

2) dopuszcza się: zbiorniki wodne, sieci infrastruktury technicznej, urządzenia wodne; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zachowanie terenów podmokłych, lokalnych zagłębień terenu z wodą stale lub okresowo 

stojącą pokrytych roślinnością szuwarową lub łęgową, 

b) wyklucza się nasadzenia roślinności wysokiej i krzewów, 

c) dopuszcza się rolnicze użytkowanie, 

d) wyklucza się zmiany ukształtowania terenu w postaci podwyższania lub obniżania powierzchni 

deformujących naturalną formę geomorfologiczną doliny, 

e) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15 lub poprzez tereny sąsiednie. 

§38. Dla terenów oznaczonych symbolami: 11R, 12R, 21R, 26R, 27R, 28R, 29R ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) dopuszcza się: zabudowę związaną z produkcją rolną, zadrzewienia śródpolne, urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wyklucza się lokalizację zabudowy, w tym siedlisk, z wyjątkiem zabudowy związanej z produkcją 

rolną, 

b) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej z produkcją rolną wyłącznie w pasie 50 m od linii 

rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem pkt 5 lit. a, 

c) wyklucza się chów i hodowlę zwierząt w liczbie większej niż 40 DJP (dużych jednostek 

przeliczeniowych inwentarza),  

d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej, ale łączna powierzchnia 

zabudowy nie większa niż 1000 m², 

e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,001,  

f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

0,1,  

g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 2 dopuszcza 

się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę, zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
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a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie 

z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, 

b) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych, inwentarskich związanych z obsługą 

rolnictwa: 12,0 m, dopuszcza się zwiększenie wysokości dla pojedynczych obiektów związanych 

z obsługą gospodarstw rolnych (np. silosy), maksymalnie o 20%; 

6)  zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15 lub poprzez tereny sąsiednie, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§39. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 13R, 14R, 

15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 22R, 23R, 24R, 25R ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;  

2) dopuszcza się: istniejącą zabudowę gospodarczą, zadrzewienia śródpolne, urządzenia i  sieci infrastruktury 

technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wyklucza się lokalizację nowej zabudowy siedliskowej i/ lub budynków gospodarczych, inwentarskich; 

b) dla terenów oznaczonych symbolami 19R i 20R dopuszcza się powiązanie funkcjonalno-przestrzenne 

z  zagospodarowaniem terenu oznaczonego symbolem 1ZN, o którym mowa w §36:  

 obowiązuje zachowanie istniejącej zwartej zieleni współtworzącej razem z terenem oznaczonym 

symbolem 1ZN kompleks zieleni wysokiej,  

 dopuszcza się lokalizację infrastruktury rekreacyjnej w formie np. ścieżki spacerowej, rowerowej; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 2: 

a) dopuszcza się wymianę, przebudowę,  

b) maksymalna wysokość zabudowy – 9,0 m; 

5) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15 lub poprzez tereny sąsiednie, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

§40. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1WSp, 2WSp, 3WSp, 4WSp, 5WSp, 6WSp, 7WSp, 

8WSp ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe śródlądowe – rzeki; 

2) dopuszcza się: urządzenia związane z gospodarką wodną; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejące cieki wodne – rzeki Liswartę, Górniankę i Dziunię, 

b) dopuszcza się punktowe przekrycie dla potrzeb realizacji dojazdów i dojść do działek, pod warunkiem 

zachowania ciągłości rzeki, 

c) w zakresie użytkowania obowiązują ustalenia określone we właściwych przepisach odrębnych. 

§41. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1WSr, 2WSr ustala się: 
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1) przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe śródlądowe – rowy melioracyjne; 

2) dopuszcza się: urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenów: 

a) obowiązuje zachowanie i utrzymanie drożności rowów, 

b) dopuszcza się punktowe przekrycie rowów, np. dla potrzeb realizacji dojazdów i dojść do działek, pod 

warunkiem zachowania ciągłości poszczególnych rowów, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%, 

d) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15 lub poprzez tereny sąsiednie. 

§42. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KS ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: obsługa komunikacji samochodowej;  

2) dopuszcza się: sieci infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zagospodarowanie w formie parkingu, 

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 2%; 

c) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §15, 

d) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §16. 

Rozdział 4  

Przepisy szczegółowe dla układu komunikacyjnego 

§43. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy zbiorczej; 

2) dopuszcza się: urządzenia komunikacyjne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) obowiązują ustalenia zawarte w tabeli: 

Symbol na 

rysunku planu 
Zasady zagospodarowania 

1KD-Z 

 droga istniejąca (ul. Częstochowska) – droga powiatowa Nr DP2016S, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,0 m do 13,8 m, 

 na fragmencie drogi wskazuje się przebieg szlaku rowerowego Opatówki, 

wskazanego na rysunku planu, 

2KD-Z 

 droga istniejąca (ul. Górnik, Św. Wojciecha, Św. Rocha, Główna, Sabaty) – droga 

powiatowa Nr DP2017S, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,3 m do 16,6 m, 

 na całej długości drogi wskazuje się przebieg szlaku rowerowego Opatówki, 

wskazanego na rysunku planu, 

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) kształtowanie zagospodarowania zgodnie z ustaleniami w §10 pkt 3. 

§44. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 

7KD-D, 8KD-D ustala się: 
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1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy dojazdowej; 

2) dopuszcza się: urządzenia komunikacyjne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) dla poszczególnych terenów obowiązują ustalenia zawarte w tabeli: 

Symbol na 

rysunku planu 
Zasady zagospodarowania 

1KD-D 
 droga istniejąca (ul. Królewska) – droga gminna Nr DG679007S, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,0 m do 15,4 m, 

2KD-D 
 droga istniejąca – droga gminna Nr DG679006S, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,3 m do 14,3 m, 

3KD-D 
 droga istniejąca, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 11,0 m do 12,7 m, 

4KD-D 
 droga istniejąca (ul. Szkolna), 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 11,4 m do 12,3 m, 

5KD-D 
 droga istniejąca (ul. Nadrzeczna, ul. Św. Rocha), 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 7,0 m do 11,3 m, 

6KD-D 

 droga istniejąca (ul. Cmentarna), 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 6,5 do 14,0 m, 

 zakończona placem manewrowym, 

7KD-D 
 droga istniejąca (ul. Opatowska) – droga gminna Nr DG679001S, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 9,4 m do 11,6 m, 

8KD-D 
 droga istniejąca, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 6,3 m do 6,6 m, 

b) lokalne poszerzenia w rejonie skrzyżowań i poza rejonem skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

d) kształtowanie zagospodarowania zgodnie z ustaleniami w §10 pkt 3. 

§45. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1KPJ, 2KPJ, 3KPJ, 4KPJ ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – publiczny ciąg pieszo-jezdny; 

2) dopuszcza się: sieci infrastruktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) obowiązują ustalenia zawarte w tabeli: 

Symbol na 

rysunku planu 
Zasady zagospodarowania 

1KPJ 

 ciąg projektowany, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: 5,0 m, 

 zakończony wjazdem bramowym. 

2KPJ 
 ciąg projektowany, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: 6,0 m, 

3KPJ 

 ciąg projektowany, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: 6,0 m, 

 zakończony placem manewrowym, 
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4KPJ 

 ciąg istniejący, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: 5,0 m, 

 zakończony placem manewrowym, 

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

c) kształtowanie zagospodarowania zgodnie z ustaleniami w §10 pkt 3. 

§46. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1KD-Go, 2KD-Go, 3KD-Go, 4KD-Go, 5KD-Go, 

6KD-Go ustala się: 

1) przeznaczenie terenów – dojazd gospodarczy; 

2) dopuszcza się: sieci infrastruktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania: 

a) dla poszczególnych terenów obowiązują ustalenia zawarte w tabeli: 

Symbol na 

rysunku planu 
Zasady zagospodarowania 

1KD-Go 
 dojazd istniejący, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 2,5 m do 6,4 m, 

2KD-Go 
 dojazd istniejący, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 2,5 m do 11,9 m, 

3KD-Go 
 dojazd istniejący, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 2,8 m do 6,0 m, 

4KD-Go 
 dojazd istniejący, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 4,3 m do 4,5 m, 

5KD-Go 
 dojazd istniejący, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 3,9 m do 6,8 m, 

6KD-Go 
 dojazd istniejący, 

 szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 3,2 m do 10,7 m, 

b) lokalne poszerzenia w rejonie skrzyżowań i poza rejonem skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0%, 

d) kształtowanie zagospodarowania zgodnie z ustaleniami w §10 pkt 3. 

Rozdział 5  

Przepisy końcowe 

§47. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów. 

§48. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący 

Rady Gminy Popów 

 


