
 NR VII/47/15
RADY MIEJSKIEJ W ANNOPOLU

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol – etap II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z  zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w  z  Nr VII/41/11 Rady 
Miejskiej w Annopolu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie  do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska uchwala, co 

 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Po stwierdzeniu  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Annopol nie narusza 
 „Studium  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol”, 

zatwierdzonego  Nr XXXVIII/192/2002 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 28 czerwca 2002 r. 
z  zmianami, uchwala  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Annopol, zwany dalej „planem”.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi  niniejszej  i  jest 
w postaci:

1) przepisów ogólnych  1);

2)  ogólnych   obszaru  zmianami  2);

3)    terenów wydzielonych liniami  i oznaczonych 
symbolami  3);

4) przepisów   4);

5) rysunków planu miejscowego w skali 1:1000, 1:2000 i 1:5000   od nr 1 do nr 31;

6)  Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag  do projektu planu,  
 nr 32;

7)  Rady Miejskiej o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
 do   gminy oraz o zasadach ich finansowania,   nr 33.

§ 2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego   obszary na terenie miasta i gminy 
Annopol w granicach oznaczonych na  graficznych w skali 1:1000, 1:2000 i 1:5000 o ustalonym 
w niniejszej uchwale przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego,
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2) ochrona lokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie i   
inwestycyjnych wymogom zachowania  przestrzennego oraz    
komunikacyjnego z  lokalnych 

3)  przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania poszczególnych terenów, tak aby  
  przestrzennego w sposób    i zdrowia ludzi oraz 

 kulturowych gminy.

§ 4. 1. Przedmiotem  planu 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;

2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem RM;

3) tereny obiektów produkcyjnych,  i magazynów, oznaczone symbolem P;

4) tereny eksploatacji powierzchniowej  kopalin, oznaczone symbolem PG;

5) tereny  oznaczone symbolami RL;

6) tereny dróg oznaczone symbolem KD;

7) zasady zagospodarowania terenów o których mowa w pkt. 1-6;

8) zasady  komunikacyjnej;

9) zasady zaopatrzenia terenu w  

2.  oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu   ustaleniami planu:

1) granice opracowania

2) linie  tereny o  sposobie 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole literowe oraz numery terenów wyznaczonych liniami  oraz dróg.

3. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu nie wymienione w ust. 2 oraz   poza 
granicami opracowania  charakter postulowany lub informacyjny.

§ 5. 1.  w przepisach niniejszej  jest mowa o:

1) rysunku planu –  przez to  graficzny zapis planu, przedstawiony na mapach zasadniczych 
w skali 1:1000, 1:2000 i 1:5000,   do niniejszej 

2) terenie –  przez to  obszar o  w niniejszej uchwale przeznaczeniu, ograniczony 
liniami  oraz oznaczony symbolem;

3) przeznaczeniu podstawowym –  przez to  takie przeznaczenie, które  na danym 
terenie;

4) przeznaczeniu wielofunkcyjnym -  przez to    rodzajów 
przeznaczenia, oznaczonego jako kilka symboli literowych, które   samodzielnie lub  
w równych proporcjach lub z   jednej z wymienionych funkcji;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym –  przez to  rodzaje przeznaczenia inne  podstawowe, 
które  lub    terenu;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy –  przez to     dla usytuowania 
elementów elewacji budynków lub ich  bez jej przekraczania;

7)  zabudowy –  przez to   powierzchni  zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni  budowlanej;

8) powierzchni biologicznie czynnej –  przez to     

9) adaptacji –  przez to  przystosowanie, dostosowanie, dopasowanie,  
zagospodarowania do funkcji z zakresu przeznaczenia podstawowego, wielofunkcyjnego lub 
dopuszczalnego;



10) modernizacji –  przez to   i  stanu technicznego obiektów 
budowlanych;

11) rozbudowie –  przez to  roboty budowlane  do  kubatury 
 obiektów;

12) zabudowie  -  przez to   na potrzeby  komercyjnych, 
publicznych, administracji lub   z   zabudowy oraz  

 inne funkcje, pod warunkiem nie powodowania negatywnego  –  
 oraz konfliktów 

13)  -  przez to  zjawiska fizyczne lub stany   ludzi albo 
dokuczliwe dla   a   wibracje, zanieczyszczenie powietrza 
i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód;

14) zieleni izolacyjnej –  przez to    w sposób  
ograniczenie rozprzestrzeniania   i 

2. Nie zdefiniowane    zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 6. 1. Ustalenia ogólne,  sposób zagospodarowania oraz  zabudowy  
dla  obszaru  planem.

2. Dopuszcza  inwestowanie jedynie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem oraz 
zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów, oznaczonych na rysunkach planu  
symbolami i ograniczonych za  linii 

3. W poszczególnych terenach  jest lokalizacja obiektów z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, 
w sposób nie  z podstawowym przeznaczeniem tych terenów, na zasadach  w Rozdziale 
2 – Ustalenia ogólne i Rozdziale 3 – Ustalenia 

4. Tereny, dla których ustala  przeznaczenie inne od dotychczasowego,   do czasu 
zagospodarowania zgodnie z planem  w sposób dotychczasowy. Na terenach tych zakazuje  
rozbudowy  obiektów o funkcjach sprzecznych z przeznaczeniem terenu przewidzianym w planie.

5. Wszelkie zakazy i ograniczenia  z ustalonych w niniejszej uchwale zasad zagospodarowania 
terenu nie  inwestycji celu publicznego z zakresu  publicznej, które winny  lokalizowane 
zgodnie z przepisami 

6. W przypadku   ogólnych z ustaleniami    do tego 
samego terenu, warunki zagospodarowania zawarte w ustaleniach    przed 
warunkami zawartymi w ustaleniach ogólnych.

7. Dopuszcza   budynków   nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
a liniami  dróg z  ich remontów i modernizacji, a  rozbudowy pod 
warunkiem nie zmniejszania  budynku od  jezdni dróg.

8. Plan nie  granic terenów  osuwaniem  mas ziemnych,  takie tereny 
nie  w obszarach  planem miejscowym.

 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 7. 1. Realizacja  niniejszej  winna   zgodnie z aktualnie  
przepisami  planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz innymi aktami prawnymi 
i przepisami  z procesami inwestycyjnymi przy  ochronie  naturalnego 
i kulturowego.

2. Realizacja planu winna  prawo  oraz prawo  terenami, w stosunku do 
których wprowadza  zmiany 

3. Realizacja inwestycji winna   w granicach terenów wyznaczonych w uchwale pod  
rodzaj 

4. Ewentualna przebudowa  i sieci infrastruktury technicznej  z planowanym 
zagospodarowaniem    kosztem i staraniem inwestora planowanej inwestycji.



5. Ustala  na  o  mniejszej  20 metrów  lokalizowania budynków 
w  1,5 m od granicy z   lub przy granicy  pod warunkiem zachowania 
wymogów  z przepisów  ochrony  oraz prawa budowlanego, 
a  nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu.

6. Lokalizowanie zabudowy powinno   poza   powodowanych ruchem 
drogowym (m. in.  drganiami, zanieczyszczeniem powietrza), tj. w odpowiedniej  od drogi; 
w przypadku braku  usytuowania budynku poza   powodowanych ruchem 
drogowym, realizacja nowych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wymaga 
zastosowania przez inwestora  technicznych  poziom  wibracji oraz 

 powietrza  poziomu ustalonego w przepisach    budynku 
na te  i 

7. Ustala   zasady sytuowania i rozmieszczania reklam:

1) zakazuje  lokalizowania tablic reklamowych w  mniejszej  25,0 m od   
jezdni drogi krajowej,

2) zakazuje  lokalizowania reklam w formie wolno   trwale  z gruntem 
o    dopuszczalna  zabudowy dla danego terenu funkcjonalnego.

8.  zmiany planu nie 

1) lokalne zmiany przebiegu   liniowych infrastruktury technicznej,  
z uzasadnionych  projektowych oraz rozbudowa lokalnych systemów uzbrojenia terenów – sieci 

 kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej,  ze stacjami 
transformatorowymi,

2) wyznaczanie i  dróg  i dojazdowych do terenów przeznaczonych do 
zainwestowania oraz do terenów rolnych i 

§ 8. 1.      jest on zgodny z ustaleniami niniejszego planu oraz 
przepisami szczególnymi.

2.   z  ust. 3,  minimalne powierzchnie i  frontów nowo 
wydzielanych 

1) 600 m2 przy  frontu nie mniejszej  16 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) 1500 m2 przy  frontu nie mniejszej  18 m dla zabudowy 

3) 2000 m2 przy  frontu nie mniejszej  20 m dla zabudowy zagrodowej.

3. Wydzielenie  o mniejszej powierzchni lub  frontu   z ust. 2 jest 
dopuszczone w przypadku przeznaczenia pod drogi,   infrastruktury technicznej, w celu 
poprawy warunków zagospodarowania   lub gdy taki   ustalenia 

 dla terenu wydzielonego liniami 

4.   nie jest dopuszczony,  projektowane do wydzielenia  gruntu nie  
 do drogi publicznej (za  do drogi publicznej    drogi  wraz 

z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich  dla wydzielonych  gruntu albo ustanowienia 
dla tych  innych  drogowych).

§ 9. 1. Ustalenia w zakresie ochrony 

1) zakazuje  lokalizowania   zawsze   na  
z  realizacji inwestycji celu publicznego oraz  

2) zakazuje  lokalizowania  o  ryzyku albo  o  ryzyku  
 awarii 

3) dopuszcza   lokalizowanie obiektów o  nie  poza granice  
terenem przez inwestora,

4) wprowadza  nakaz zachowania   zieleni, dopuszcza   najmniej 
 drzew w przypadkach  z  drzewostan oraz w przypadku wycinki 

 z lokalizowaniem zabudowy dopuszczonej ustaleniami planu miejscowego,



5) dla poszczególnych terenów  zagospodarowanie w sposób nie   norm 
 w terenach  zgodnie z  przepisami,

6)  i projektowane zagospodarowanie terenu nie    standardów  
powietrza.

2. Ustalenia w zakresie ochrony przyrody:

1) Wszystkie tereny  planem miejscowym w  Annopol, Borów, Jakubowice, Janiszów, 
Kosin, Opoczka, Opoka, Rachów Nowy, Rachów Stary,   Poduchowny  

 w granicach planowanego Parku Krajobrazowego    planowanego 
 Parku Krajobrazowego lub ich otulin. Dla terenów tych  szczególna  

o minimalizowanie ingerencji w krajobraz poprzez zastosowanie  architektonicznych 
 realizowane obiekty budowlane z otoczeniem.

3. Ustalenia w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) Strefa ochrony archeologicznej:

a) Ochronie konserwatorskiej  stanowiska archeologiczne oznaczone na rysunku planu.

b) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tych obszarach m.in.  z  nowych budynków 
i inwestycji liniowych (dróg, sieci, melioracji, infrastruktury technicznej) którym  prace 
ziemne i  naturalnego  terenu -    do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w celu uzyskania warunków, wytycznych i uzgodnienia.

c) Wszelkie prace ziemne prowadzone w  stanowiska archeologicznego  przeprowadzenia 
 archeologicznych w formie nadzoru. Na badania te   pozwolenie Lubelskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 10. Komunikacja

1. Dla drogi  oznaczonej symbolem 1 KDW, wyznaczonej na  nr 6 w Grabówce 
Ukazowej ustala 

1)  w liniach  – 5,0 m z poszerzeniem poprzez   linii 
 terenu w rejonie  godnie z  graficznym,

2) dopuszcza  utwardzenie nawierzchni drogi, przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz  
  z  drogi;

3) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.

2. Dla drogi  oznaczonej symbolem 2 KDW, wyznaczonej na  nr 7 w Grabówce 
Ukazowej ustala 

1)  w liniach  – 5,0 m z poszerzeniem poprzez   linii 
 terenu w rejonie  godnie z  graficznym,

2) dopuszcza  utwardzenie nawierzchni drogi, przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz  
  z  drogi;

3) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.

3. Dla drogi gminnej oznaczonej symbolem 3 KD-G(D), wyznaczonej na  nr 10 w Jakubowicach, 
ustala 

1) parametry techniczne:

a) droga klasy D – dojazdowa,

b)  w liniach  – 10 m, z poszerzeniem w rejonie placu nawrotowego zgodnie 
z  graficznym,

c)  jezdni – 5 m,

2) dopuszcza  w pasie drogowym   komunikacyjnych, a w  zatok, pasów 
postojowych,



3)  o których mowa w punkcie 2   pod warunkiem dostosowania do charakteru 
i  przeznaczenia podstawowego;

4) realizacja infrastruktury technicznej  z funkcjonowaniem dróg dopuszczalna  za 
zgoda  drogi i z  wymogów  z przepisów 

5) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.

4. Dla drogi  oznaczonej symbolem 4 KDW, wyznaczonej na  nr 13 w Kosinie 
ustala 

1)  w liniach  – od 6,0 do 10,0 m godnie z  graficznym,

2) dopuszcza  utwardzenie nawierzchni drogi, przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz  
  z  drogi;

3) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.

5. Dla drogi  oznaczonej symbolem 5 KDW, wyznaczonej na  nr 16 w Opoczce 
ustala 

1)  w liniach  – 6,0 m z poszerzeniem poprzez   linii 
 terenu w rejonie  godnie z  graficznym,

2) dopuszcza  utwardzenie nawierzchni drogi, przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz  
  z  drogi;

3) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.

6. Dla drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 6 KD-W(G), wyznaczonej na  nr 
17 w Annopolu i Opoce, ustala 

1) parametry techniczne:

a) droga klasy G – 

b)  w liniach  – 25 m,

c)  jezdni – 6 m,

2) dopuszcza  w pasie drogowym   komunikacyjnych, a w  zatok, pasów 
postojowych,

3)  o których mowa w punkcie 2   pod warunkiem dostosowania do charakteru 
i  przeznaczenia podstawowego;

4) realizacja infrastruktury technicznej  z funkcjonowaniem dróg dopuszczalna  za 
zgoda  drogi i z  wymogów  z przepisów 

5) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.

7. Dla drogi  oznaczonej symbolem 7 KDW, wyznaczonej na  nr 17 ustala 

1)  w liniach  – 6,0 m z poszerzeniem poprzez   linii 
 terenu w rejonie  godnie z  graficznym,

2) dopuszcza  utwardzenie nawierzchni drogi, przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz  
  z  drogi;

3) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.

8. Dla drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 8 KD-W(G), wyznaczonej na  nr 18 w Opoce, 
ustala 

1) parametry techniczne:

a) droga klasy G – 

b)  w liniach  – 25 m,

c)  jezdni – 6 m,



2) dopuszcza  w pasie drogowym   komunikacyjnych, a w  zatok, pasów 
postojowych,

3)  o których mowa w punkcie 2   pod warunkiem dostosowania do charakteru 
i  przeznaczenia podstawowego;

4) realizacja infrastruktury technicznej  z funkcjonowaniem dróg dopuszczalna  za 
zgoda  drogi i z  wymogów  z przepisów 

5) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.

9. Dla drogi powiatowej oznaczonej symbolem 9 KD-P(G), wyznaczonej na  nr 22 w Rachowie 
Nowym, ustala 

1) parametry techniczne:

a) droga klasy G – 

b)  w liniach  – 25 m,

c)  jezdni – od 6,0 do 7,0 m,

2) dopuszcza  w pasie drogowym   komunikacyjnych, a w  zatok, pasów 
postojowych,

3)  o których mowa w punkcie 2   pod warunkiem dostosowania do charakteru 
i  przeznaczenia podstawowego;

4) realizacja infrastruktury technicznej  z funkcjonowaniem dróg dopuszczalna  za 
zgoda  drogi i z  wymogów  z przepisów 

5) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.

10. Dla drogi  oznaczonej symbolem 10 KDW, wyznaczonej na  nr 24 ustala 

1)  w liniach  – 5,0 m z poszerzeniem poprzez   linii 
 terenu w rejonie  godnie z  graficznym,

2) dopuszcza  utwardzenie nawierzchni drogi, przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz  
  z  drogi;

3) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.

11. Dla drogi  oznaczonej symbolem 11 KDW, wyznaczonej na  nr 29 ustala 

1)  w liniach  – 5,0 m z poszerzeniem poprzez   linii 
 terenu w rejonie  godnie z  graficznym,

2) dopuszcza  utwardzenie nawierzchni drogi, przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz  
  z  drogi;

3) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.

12. Dla drogi  oznaczonej symbolem 12 KDW, wyznaczonej na  nr 30 ustala 

1)  w liniach  – 6,0 m z poszerzeniem poprzez   linii 
 terenu w rejonie  godnie z  graficznym,

2) dopuszcza  utwardzenie nawierzchni drogi, przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz  
  z  drogi;

3) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.

13. Dla drogi  oznaczonej symbolem 13 KDW, wyznaczonej na  nr 30 ustala 

1)  w liniach  – 8,0 m, godnie z  graficznym,

2) dopuszcza  utwardzenie nawierzchni drogi, przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz  
  z  drogi;

3) wyklucza  lokalizowanie   linii  drogi.



§ 11. Infrastruktura techniczna

1. Zaopatrzenie w 

1) ustala  zaopatrzenie w  z systemów  gminy zasilanych z  wód podziemnych 
poprzez stacje 

2) ustala   sieci od   wg warunków technicznych ustalonych przez 
administratora sieci,

3) adaptuje   sieci  w  z projektowanymi odcinkami sieci, 
z  do  

4) dopuszcza  wykorzystanie studni przydomowych jako  poboru wody dla celów gospodarczych lub 
jako podstawowe  zaopatrzenia w  dla zabudowy  poza   sieci 

5) woda ujmowana w studniach przydomowych winna  wymagania zawarte w przepisach 

6) podziemne sieci infrastruktury    w pasach drogowych dróg 
z  wymogów  z przepisów,

7) kolizje planowanych inwestycji z      w porozumieniu 
z  sieci,

8) dla infrastruktury  przewiduje  pasy techniczne o   
minimalne  przewodów od obiektów budowlanych i zieleni  z  przepisów.

2. W zakresie odprowadzania i oczyszczania  ustala 

1)  i  sieci kanalizacji sanitarnej na terenach obecnego zainwestowania zgodnie 
z dokumentacjami projektowymi oraz na terenach nowego zainwestowania wg warunków  
przez administratora sieci zgodnie z  skanalizowania,

2) podziemne sieci infrastruktury kanalizacyjnej   w pasach drogowych dróg 
z  wymogów  z przepisów,

3) kolizje planowanych inwestycji z      w porozumieniu 
z  sieci,

4) dla infrastruktury kanalizacyjnej przewiduje  pasy techniczne o   
minimalne  przewodów od obiektów budowlanych i zieleni  z  przepisów,

5) do czasu realizacji systemów sieci kanalizacyjnej dopuszcza stosowanie szczelnych zbiorników i wywóz 
 w sposób zorganizowany do oczyszczalni lub realizacji przydomowych oczyszczalni  o ile 

przeprowadzone badania geotechniczne  brak  do budowy oczyszczalni 
przydomowej,

6)   do sieci kanalizacji sanitarnej, po jej realizacji, dotyczy   
 w  sieci i    na warunkach  przez administratora sieci,

7) wymóg podczyszczania   przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, zgodnie 
z warunkami  przez administratora sieci na podstawie przepisów szczególnych,

8) zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych  do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód 
podziemnych; wody opadowe i roztopowe  z powierzchni silnie zanieczyszczonych: terenów 

 parkingów o powierzchni  0,1 ha oraz obiektów magazynowania i dystrybucji 
paliw powinny  oczyszczone zgodnie z  przepisami,

9) w terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza  powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do 
gruntu.

3. Zaopatrzenie w 

1) ustala  zaopatrzenie w  z lokalnych  lub indywidualnych  grzewczych pod 
warunkiem   zawartych w przepisach 



2) ustala    zaopatrzenia w   paliwa niskoemisyjne;  jest przy tym 
racjonalizacja systemów grzewczych w obiektach  i nowo budowanych.

4. Zaopatrzenie w gaz:

1) gazyfikacja jest  o ile zawarte  porozumienie   gazu i  po 
 kryteriów ekonomicznej  dostaw gazu dla  gazowniczego,

2) dopuszcza   realizacji sieci gazowej w celu zaopatrzenia zaopatrzenie w gaz z systemu 
gazowniczego, przy  adaptacji, modernizacji i wymaganej rozbudowy  

3) warunki techniczne jakim powinny  sieci gazowe   przepisy,

4)  nowych odbiorców gazu do sieci     zgodnie z warunkami 
 przez administratora sieci.

5. Gospodarka odpadami

1) usuwanie odpadów    poprzez indywidualny system gromadzenia i wywozu na 
 odpadów.

2) ustala  lokalizowanie pojemników  do gromadzenia odpadów (z  odpadów 
 i chemicznych), nie  trwale z 

6. Elektroenergetyka

1) zaopatrzenie odbiorców w   z  sieci elektroenergetycznej  i niskiego 
 zarówno w wykonaniu napowietrznym jak i kablowym,

2) zasilanie zabudowy    ze  stacji transformatorowych 15/04 kV z  
zastosowania  stacji 

3) w wypadku lokalizacji zabudowy w  linii elektroenergetycznych   przepisy 
 dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w  oraz sposoby sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów, jakie   w 

4) dopuszcza   i   sieci i  elektroenergetycznych, 
w uzgodnieniu i na warunkach  przez dysponenta sieci,

5) w przypadku pojawienia  nowych odbiorców energii elektrycznej dopuszcza   
dodatkowych stacji transformatorowych oraz linii elektroenergetycznych  i niskiego  poza 
miejscami wyznaczonymi na  graficznych,

6) elektroenergetyczne  liniowe   w pasach drogowych dróg z  
wymogów  z przepisów,

7) przy zagospodarowaniu terenów   uwarunkowania  z przebiegu  
infrastruktury elektroenergetycznej  wymagania Polskich Norm oraz aktualnie  
przepisów,

8) dopuszcza   nowych linii elektroenergetycznych niskiego  zarówno w wykonaniu 
kablowym, jak i w wykonaniu napowietrznym,

9) kolizje planowanych inwestycji z      
w porozumieniu z  sieci,

10) wyklucza  z zadrzewiania obszary pod liniami elektroenergetycznymi SN w pasie 11 m (po 5,5 m 
w obie strony od osi linii) oraz w pasach przeznaczonych dla infrastruktury elektroenergetycznej.

7. Telekomunikacja

1) w  obszarze opracowania dopuszcza   sieci i  telekomunikacyjnych przy 
zachowaniu warunków zgodnie z przepisami 

2)    i  sieci i  telekomunikacyjnych w systemach przewodowych 
i bezprzewodowych.



 3.
USTALENIA 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem C 1 RM, wyznaczonego na  nr 1 w Bliskowicach 
ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem zmian planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi gminnej;

15)  ustalenia ogólne planu  II).

2. Dla terenu oznaczonego symbolem C 2 RM, wyznaczonego na  nr 2 w Bliskowicach ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem zmian planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,



c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi gminnej;

15)  ustalenia ogólne planu  II).

3. Dla terenu oznaczonego symbolem D 1 RL, wyznaczonego na  nr 3 w Borowie ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

2) zakazuje  lokalizowania wszelkich budynków;

3) zakazuje  eksploatacji surowców mineralnych;

4)  ustalenia ogólne planu  II).

4. Dla terenu oznaczonego symbolem D 2 P, wyznaczonego na  nr 30 w Borowie ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych,  i magazynów;

2) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 50 % powierzchni terenu;

3)  pozostawienie na  nie mniej  10% powierzchni biologicznie czynnej;

4)   zabudowy ustala  od 0,1 do 1,0;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem zmian planu;

6) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

7) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) lokalizacja     na  pod warunkiem,  nie  
 z zagospodarowaniem terenów  oraz przy zachowaniu   

z przepisów 

9)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 3 miejsca do parkowania;

10) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

11) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

12) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

13)  komunikacyjna z drogi gminnej za  wyznaczonej drogi  w sposób 
dotychczasowy;  takie zagospodarowanie terenu, aby   dojazd z drogi gminnej do 
terenu D 3 PG;



14)  ustalenia ogólne zmian planu  II).

5. Dla terenu oznaczonego symbolem D 3 PG, wyznaczonego na  nr 30 w Borowie ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny eksploatacji powierzchniowej  kopalin,  zaopatrzenie 
w surowiec do produkcji  prowadzonej w  terenu D 2 P;

2)  uzyskanie koncesji na rozpoznanie i wydobycie od  organu;

3) zakazuje  wydobywania kopaliny poza  wydobycia surowców mineralnych;

4)    na   w taki sposób, aby nie  do  gruntu 
substancjami ropopochodnymi;

5) zabrania   w wyrobisku jakichkolwiek odpadów komunalnych lub 

6)    w sposób nie   powstawania nawisów i obrywów 
skarp;

7) wyrobisko eksploatacyjne winno  zabezpieczone i oznakowane tablicami informacyjno – 
ostrzegawczymi;

8)   pasy ochronne zgodnie z  PN-G-02100:1996 “Górnictwo odkrywkowe. 
 pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”;

9) )dopuszcza   powierzchni ziemi w granicach terenu;

10) po  eksploatacji     wyrobiska poeksploatacyjnego,  
 wodny kierunek rekultywacji;

11) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej;

12)  komunikacyjna terenu eksploatacji powierzchniowej  kopalin z terenu cegielni 
zlokalizowanej w  terenu D 2 P za  wyznaczonej drogi  11 KDW; 
cegielnia w  terenu D 2 P ma zapewniony dojazd z drogi gminnej nr 439002 za  
wyznaczonej drogi  12 KDW;

13)  ustalenia ogólne zmian planu  II).

6. Dla terenu oznaczonego symbolem F 1 RL, wyznaczonego na  nr 4 w Grabówce ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

2) zakazuje  lokalizowania wszelkich budynków;

3) zakazuje  eksploatacji surowców mineralnych;

4)  ustalenia ogólne planu  II).

7. Dla terenu oznaczonego symbolem F 2 RM, wyznaczonego na  nr 5 w Grabówce ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,



c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi powiatowej;

15)  ustalenia ogólne planu  II).

8. Dla terenu oznaczonego symbolem G 1 P wyznaczonego na  nr 6 w Grabówce Ukazowej 
ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych,  i magazynów;

2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny eksploatacji powierzchniowej  kopalin;

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem zmian planu;

7) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

8) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) lokalizacja     na  pod warunkiem,  nie  
 z zagospodarowaniem terenów  oraz przy zachowaniu   

z przepisów 

10) w  terenu dopuszcza  prowadzenie wydobycia gliny;

11)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na  100m2 powierzchni  w budynkach;

12) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

13) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

14) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

15)  komunikacyjna z drogi powiatowej za  wyznaczonej drogi 

16)  ustalenia ogólne zmian planu  II).

9. Dla terenu oznaczonego symbolem G 2 P wyznaczonego na  nr 7 w Grabówce Ukazowej 
ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych,  i magazynów;



2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny zabudowy 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem zmian planu;

7) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

8) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) lokalizacja     na  pod warunkiem,  nie  
 z zagospodarowaniem terenów  oraz przy zachowaniu   

z przepisów 

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na  100m2 powierzchni  w budynkach;

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi gminnej;

15)  ustalenia ogólne zmian planu  II).

10. Dla terenu oznaczonego symbolem G 3 P wyznaczonego na  nr 7 w Grabówce Ukazowej 
ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych,  i magazynów;

2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny zabudowy 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem zmian planu;

7) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

8) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) lokalizacja     na  pod warunkiem,  nie  
 z zagospodarowaniem terenów  oraz przy zachowaniu   

z przepisów 



10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na  100m2 powierzchni  w budynkach;

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi gminnej za  wyznaczonej drogi 

15)  ustalenia ogólne zmian planu  II).

11. Dla terenu oznaczonego symbolem G 4 RM, wyznaczonego na  nr 8 w Grabówce Ukazowej 
ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi gminnej;

15)  ustalenia ogólne planu  II).

12. Dla terenów oznaczonych symbolami G 5 RL i G 6 RL, wyznaczonych na  nr 9 w Grabówce 
Ukazowej ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

2) zakazuje  lokalizowania wszelkich budynków;

3) zakazuje  eksploatacji surowców mineralnych;

4)  ustalenia ogólne planu  II).

13. Dla terenu oznaczonego symbolem I 1 RM, wyznaczonego na  nr 10 w Jakubowicach ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;



2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi gminnej;

15)  ustalenia ogólne planu  II).

14. Dla terenu oznaczonego symbolem J 1 P wyznaczonego na  nr 11 w Janiszowie ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych,  i magazynów;

2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny zabudowy 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem zmian planu;

7) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

8) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) lokalizacja     na  pod warunkiem,  nie  
 z zagospodarowaniem terenów  oraz przy zachowaniu   

z przepisów 



10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na  100m2 powierzchni  w budynkach;

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi wojewódzkiej;

15)  ustalenia ogólne zmian planu  II).

15. Dla terenu oznaczonego symbolem L 1 RM, wyznaczonego na  nr 12 w Kosinie ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi wojewódzkiej lub powiatowej;

15)  ustalenia ogólne planu  II).

16. Dla terenu oznaczonego symbolem L 2 RM, wyznaczonego na  nr 13 w Kosinie ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;



8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi wojewódzkiej za  drogi 

15)  ustalenia ogólne planu  II).

17. Dla terenu oznaczonego symbolem L 3 RM, wyznaczonego na  nr 14 w Kosinie ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi gminnej;

15)  ustalenia ogólne planu  II).



18. Dla terenów oznaczonych symbolami L 4 RL i L 5 RL, wyznaczonych na  nr 15 w Kosinie 
ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

2) zakazuje  lokalizowania wszelkich budynków;

3) zakazuje  eksploatacji surowców mineralnych;

4)  ustalenia ogólne planu  II).

19. Dla terenów oznaczonych symbolami M 1 RM i M 2 RM, wyznaczonych na  nr 
16 w Opoczce ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi gminnej za  drogi 

15)  ustalenia ogólne planu  II).

20. Dla terenu oznaczonego symbolem M 3 RM, wyznaczonego na  nr 17 w Opoczce i Annopolu 
ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;



8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z dróg publicznych za  drogi 

15)  ustalenia ogólne planu  II).

21. Dla terenów oznaczonych symbolami N 1 RM i N 2 RM, wyznaczonych na  nr 17 w Opoce 
ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z dróg publicznych  lub za  drogi 

15)  ustalenia ogólne planu  II).



22. Dla terenu oznaczonego symbolem N 3 RM, wyznaczonego na  nr 18 w Opoce ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi wojewódzkiej;

15)  ustalenia ogólne planu  II).

23. Dla terenu oznaczonego symbolem N 4 MN wyznaczonego na  nr 18 w Opoce ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 25 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,5;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego lub    

 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;

8) wymogi wobec budynków mieszkalnych:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) przy realizacji budynków  gospodarczych,  lub gospodarczo –  



a) maksymalna  budynku – 1 kondygnacja nadziemna i nie   7 m do kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°,

10) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

11)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania na  
50m2 powierzchni  

12) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

13) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

14) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

15)  komunikacyjna z drogi wojewódzkiej;

16)  ustalenia ogólne zmian planu  II).

24. Dla terenu oznaczonego symbolem N 5 RL, wyznaczonego na  nr 19 w Opoce ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

2) zakazuje  lokalizowania wszelkich budynków;

3) zakazuje  eksploatacji surowców mineralnych;

4)  ustalenia ogólne planu  II).

25. Dla terenów oznaczonych symbolami N 6 RL, N 7 RL i N 8 RL wyznaczonych na  nr 
20 w Opoce ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

2) zakazuje  lokalizowania wszelkich budynków;

3) zakazuje  eksploatacji surowców mineralnych;

4)  ustalenia ogólne planu  II).

26. Dla terenu oznaczonego symbolem N 9 RL, wyznaczonego na  nr 21 w Opoce ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

2) zakazuje  lokalizowania wszelkich budynków;

3) zakazuje  eksploatacji surowców mineralnych;

4)  ustalenia ogólne planu  II).

27. Dla terenów oznaczonych symbolami Q 1 MN i Q 2 MN wyznaczonych na  nr 
22 w Rachowie Nowym ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 25 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,5;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego lub    

 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;



8) wymogi wobec budynków mieszkalnych:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) przy realizacji budynków  gospodarczych,  lub gospodarczo –  

a) maksymalna  budynku – 1 kondygnacja nadziemna i nie   7 m do kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°,

10) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

11)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania na  
50m2 powierzchni  

12) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

13) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

14) teren Q 1 MN jest  w   szkód górniczych dawnej kopalni fosforytów;

15) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

16)  komunikacyjna z drogi powiatowej;

17)  ustalenia ogólne zmian planu  II).

28. Dla terenu oznaczonego symbolem Q 3 RM, wyznaczonego na  nr 22 w Rachowie Nowym 
ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 



11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) teren jest  w   szkód górniczych dawnej kopalni fosforytów

14) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

15)  komunikacyjna z drogi powiatowej;

16)  ustalenia ogólne planu  II).

29. Dla terenu oznaczonego symbolem R 1 RM, wyznaczonego na  nr 23 w Rachowie Starym 
ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania w przypadku 
lokalizowania 

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi powiatowej;

15)  ustalenia ogólne planu  II).

30. Dla terenu oznaczonego symbolem R 2 PG, wyznaczonego na  nr 24 w Rachowie Starym 
ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny eksploatacji powierzchniowej  kopalin;

2)  uzyskanie koncesji na rozpoznanie i wydobycie od  organu;

3) przed  wydobycia    gleby,    na  
poza  z przeznaczeniem do sukcesywnej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego;

4)    na   w taki sposób, aby nie  do  gruntu 
substancjami ropopochodnymi;

5) zabrania   w wyrobisku jakichkolwiek odpadów komunalnych lub 



6)    w sposób nie   powstawania nawisów i obrywów 
skarp –  nachylenia  eksploatacyjnej wyrobiska  nie     33º, 
wskazane  skarp w ramach rekultywacji pod  18°    
gruntów 

7) wyrobisko eksploatacyjne winno  zabezpieczone i oznakowane tablicami informacyjno – 
ostrzegawczymi;

8) zakazuje  lokalizowania budynków;

9)   pasy ochronne zgodnie z  PN-G-02100:1996 “Górnictwo odkrywkowe.  
pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”;

10) dopuszcza   powierzchni ziemi w granicach terenu;

11) po  eksploatacji     wyrobiska poeksploatacyjnego,  
 rolny kierunek rekultywacji, rekultywacja winna  prowadzona sukcesywnie, w  jak 

wyeksploatowane      do dalszej  górniczej;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13)  komunikacyjna z drogi powiatowej za  drogi 

14)  ustalenia ogólne zmian planu  II).

31. Dla terenów oznaczonych symbolami U 1 RL i U 2 RL wyznaczonych na  nr 
25 w  Poduchownym ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

2) zakazuje  lokalizowania wszelkich budynków;

3) zakazuje  eksploatacji surowców mineralnych;

4)  ustalenia ogólne planu  II).

32. Dla terenu oznaczonego symbolem T 1 RL, wyznaczonego na  nr 26 w  ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

2) zakazuje  lokalizowania wszelkich budynków;

3) zakazuje  eksploatacji surowców mineralnych;

4)  ustalenia ogólne planu  II).

33. Dla terenów oznaczonych symbolami T 2 RL i T 3 RL wyznaczonych na  nr 
27 w  ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

2) zakazuje  lokalizowania wszelkich budynków;

3) zakazuje  eksploatacji surowców mineralnych;

4)  ustalenia ogólne planu  II).

34. Dla terenów oznaczonych symbolami T 4 RL i T 5 RL wyznaczonych na  nr 
28 w  ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

2) zakazuje  lokalizowania wszelkich budynków;

3) zakazuje  eksploatacji surowców mineralnych;

4)  ustalenia ogólne planu  II).

35. Dla terenu oznaczonego symbolem B 1 RM, wyznaczonego na  nr 29 w Annopolu ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;



2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 % powierzchni terenu;

4)  pozostawienie na  nie mniej  30% powierzchni biologicznie czynnej;

5)   zabudowy ustala  od 0,1 do 0,8;

6) lokalizowanie   wbudowanych w  budynków mieszkalnych pod warunkiem,  
nie   30% powierzchni  budynku mieszkalnego lub    

 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy   zgodnie z rysunkiem planu;

8) wymogi wobec budynków:

a) maksymalna  budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie   10 m do 
kalenicy,

b) posadowienie parteru do 1,0 metra   punktu terenu w obrysie budynku,

c) dachy o  nachylonych pod  do 45°;

9) dla zrealizowanych budynków dopuszcza  ich   z  rozbudowy, 
przebudowy, remontów i zmiany sposobu  oraz  zainwestowania pod warunkiem 
zachowania ustalonych parametrów i  zabudowy i zagospodarowania terenu;

10)  zagwarantowanie miejsc do parkowania w   potrzeby projektowanego 
przeznaczenia, min. 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny i 1 miejsce do parkowania na  
100m2 powierzchni  

11) ogrodzenie  w  od drogi nie mniejszej   przy linii  terenu;

12) dopuszcza  przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów  architektury;

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków uzbrojenia i   terenu;

14)  komunikacyjna z drogi wojewódzkiej za  dróg 

15)  ustalenia ogólne zmian planu  II).

36. Dla terenu oznaczonego symbolem H 1 RL, wyznaczonego na  nr 31 w Hucie ustala 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny 

2) zakazuje  lokalizowania wszelkich budynków;

3) zakazuje  eksploatacji surowców mineralnych;

4)  ustalenia ogólne planu  II).

 4.
PRZEPISY 

§ 14. 1. Ustala     jednorazowej  na rzecz gminy w przypadku zbycia 
 w 

1) 30% wzrostu 

a) dla terenów obiektów produkcyjnych,  i magazynów, oznaczonych symbolem P;

b) dla terenów eksploatacji powierzchniowej  kopalin, oznaczonych symbolem PG;

2) 20% wzrostu 

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN,

b) dla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolem RM;

3) 10% wzrostu  – dla  terenów  planem.



§ 15. Z dniem  w  niniejszej  w odniesieniu do obszarów  planem, 
wyznaczonych na  graficznych liniami  i oznaczonych numerem oraz symbolem 
literowym,  moc wszystkie ustalenia  Nr XLIV/275/10 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 
29  2010 r.

§ 16. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego  przed dniem  w  
planu, a nie    stosuje  ustalenia planu.

§ 17. Wykonanie  powierza  Burmistrzowi Annopola.

§ 18.  wchodzi w  po  14 dni od dnia jej  w Dzienniku  
Województwa Lubelskiego.

 

 Rady

Zbigniew Pniewski


