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1369 
 

UCHWAŁA Nr XXIX/199/2008 
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE 

 
z dnia 17 grudnia 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Sobów gmina OŜarów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) i po stwierdzeniu zgodno-
ści ustaleń zmiany nr 1 miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla miejsco-
wości Sobów z ustaleniami Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy OŜarów - zmianą studium, 
uchwalonym uchwałą Nr XVIII/114/08 Rady 
Miejskiej w OŜarowie z dnia 30 stycznia 2008r., 
Rada Miejska w OŜarowie uchwala co następuje: 

 
Rozdział I 

Przepisy wprowadzające 
 
§ 1. Uchwala się zmianę nr I miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Sobów gmina OŜarów, zwaną 
dalej „planem”. 

 
§ 2. Plan obejmuje granice określone w 

uchwale Nr XXXV/226/2005 Rady Miejskiej w 
OŜarowie z dnia 26 października 2005r., w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia I zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla miejscowości Sobów. 

 
§ 3. Integralne części uchwały stanowią: 

1. Rysunek planu - załącznik Nr 1 do uchwały - 
plansza podstawowa, wykonana na mapie w 
skali 1:2000 - kompilacja elektroniczna map 
ewidencyjnych uzyskanych z zasobów Po-
wiatowego Ośrodka Dokumentacji Geode-

zyjnej i Kartograficznej w Opatowie, określa-
jący: 
- granice terenu objętego planem, 
- linie rozgraniczające tereny o róŜnym 

prze- znaczeniu i róŜnych zasadach zago-
spodarowania, ściśle określone i orienta-
cyjne, 

- przeznaczenie terenów, określone sym-
bolami literowo-cyfrowymi, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy, 
- granice stref wynikających z przepisów o 

ochronie środowiska i przyrody, zdrowia 
ludzi, 

- granice administracyjne. 
2. Rysunek planu - załącznik Nr 2 do uchwały - 

infrastruktura techniczna, wykonana na ma-
pie w skali 1:2000 - kompilacja elektroniczna 
map ewidencyjnych uzyskanych z zasobów 
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Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej w Opatowie, okre-
ślający: 
- granice terenu objętego planem, 
- linie rozgraniczające tereny o róŜnym prze-

znaczeniu i róŜnych zasadach zagospoda-
rowania, ściśle określone i orientacyjne, 

- przebieg infrastruktury technicznej, 
- granice stref wynikających z przepisów o 

ochronie środowiska i przyrody, zdrowia 
ludzi, 

- granice administracyjne. 
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu - załącznik Nr 3 do uchwały. 
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasa-

dach finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, określonych w pla-
nie, naleŜących do zadań własnych gminy - 
załącznik Nr 4 do uchwały. 

 
§ 4.1. Opracowanie niniejszego planu zo-

stało poprzedzone „Opracowaniem ekofizjogra-
ficznym dla gminy i miasta OŜarowa”, określają-
cym podstawowe uwarunkowania wynikające z 
zasobów środowiska naturalnego i ich ochrony, 
w obrębie terenu objętego planem i uwzględ-
nione w niniejszym planie. 

 
2. Opracowywana równolegle z niniejszym 

planem, prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu planu, stanowiąca ocenę przyjętych 
rozwiązań, została poddana procedurze opinio-
wania i wyłoŜenia do publicznego wglądu rów-
nolegle z projektem planu. 

 
3. Opracowana została prognoza skutków 

finansowych uchwalenia planu, oceniająca skutki 
ekonomiczne podjęcia niniejszej uchwały. 

 
§ 5.1. Celem planu jest ustalenie przezna-

czenia i zasad zagospodarowania terenu, w gra-
nicach określonych w § 2, uwzględniających 
uwarunkowania i kierunki zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy OŜarów, określo-
ne w „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
OŜarów” - zmianą studium, uchwalonym uchwa-
łą Nr XVIII/114/08 Rady Miejskiej w OŜarowie z 
dnia 30 stycznia 2008r.; wynikające z: 
- uwarunkowań zewnętrznych rozwoju miasta 

i gminy OŜarów; 
- zasobów i ochrony środowiska przyrodni-

czego i kulturowego; 
- dotychczasowego zagospodarowania prze-

strzennego miasta i gminy; 
- potrzeb rozwojowych gminy zgodnych z 

kierunkami polityki przestrzennej. 

§ 6. Przedmiotem ustaleń planu są: 
a) Tereny zespołów zabudowy mieszkaniowej 

zagrodowej i jednorodzinnej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem „MN”; 

b) Tereny zabudowy wielorodzinnej - oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem „MW”;  

c) Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami 
- oznaczone na rysunku planu symbolem „MU”; 

d) Teren usług publicznych - oznaczone w pla-
nie symbolem „UP”; 

e) Tereny usług technicznych - oznaczone w 
planie symbolem ”UT”, 

f) Tereny usług - oznaczone w planie symbo-
lem „U”,  

g) Tereny upraw polowych - oznaczone na ry-
sunku planu symbolem „RP”; 

h) Tereny zieleni leśnej i projektowanych dole-
sień - oznaczone na rysunku planu symbo-
lem „ZL”, 

i) Tereny urządzeń i tras komunikacji drogowej 
- oznaczone na rysunku planu symbolem „KD”. 

j) Tereny obiektów i urządzeń komunikacyj-
nych - oznaczone na rysunku planu symbo-
lem „KS” i „KP”. 

k) Tereny obsługi, tereny urządzeń oraz prze-
biegi infrastruktury technicznej oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 
a) elektroenergetyka „EE”; 
b) gospodarka wodna „WW”; 
c) gospodarka ściekowa „Ks”; 
d) telekomunikacja „UŁ; 
e) energetyka cieplna „EC”, 
f) gazownictwo „EG”. 

dla których ustala się: 
- przeznaczenie terenów; 
- linie rozgraniczające tereny o róŜnym przezna-

czeniu i róŜnych zasadach zagospodarowania; 
- lokalne warunki i zasady kształtowania za-

budowy, zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i mak-
symalne wskaźniki powierzchni zabudowy; 

- zasady i warunki podziału terenu na działki 
budowlane; 

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej; 

- tymczasowe sposoby uŜytkowania terenu. 
 

§ 7.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
uchwale stanowią podstawę do określenia spo-
sobu zabudowy i zagospodarowania terenu ob-
jętego planem. 

 

2. Ustalenia ogólne planu wraz z ustale-
niami szczegółowymi dotyczącymi, poszczegól-
nych terenów i infrastruktury technicznej, sta-
nowią integralną część ustaleń planu. Pominię-
cie lub wybiórcze stosowanie poszczególnych 
ustaleń, powoduje niezgodność z niniejszym 
planem. 
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3. W razie wystąpienia wątpliwości lub 

niejednoznaczności przy odczytywaniu ustaleń 
planu, niezbędne jest zasięgnięcie opinii urbani-
stycznej. Opinia urbanistyczna nie zwalnia od 
przestrzegania przepisów szczególnych, a o jej 
niezbędności rozstrzyga w trybie roboczym, or-
gan uprawniony do podejmowania decyzji w 
oparciu o ustalenia niniejszego planu 

 
4. Zmiana przepisów szczególnych lub in-

stytucji związanych z treścią ustaleń planu nie 
powoduje potrzeby zmiany planu, jeŜeli w spo-
sób oczywisty daje się je dostosować do nowe-
go stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich isto-
ty. W sprawach kontrowersyjnych naleŜy uzy-
skać opinię urbanistyczną. 

 
5. Dla spraw nie uregulowanych ustale-

niami niniejszego planu naleŜy stosować ogól-
nie obowiązujące przepisy szczególne. 

 
§ 8. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-

szej uchwały jest mowa o: 
- planie - naleŜy przez to rozumieć ustalenia 

dotyczące planu, o którym mowa w § 1 
uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika 
inaczej; 

- uchwale - naleŜy przez to rozumieć niniejszą 
Uchwałę Rady Miejskiej w OŜarowie, o ile z 
treści przepisu nie wynika inaczej; 

- rysunku planu - naleŜy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:2.000, sta-
nowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

- przepisach szczególnych - naleŜy przez to 
rozumieć przepisy obowiązujących ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, Polskie Nor-
my oraz akty prawa miejscowego; 

- terenie - naleŜy przez to rozumieć teren o 
określonym przeznaczeniu lub sposobie za-
gospodarowania, zawarty w liniach rozgra-
niczających i oznaczony symbolem literowo-
cyfrowym; 

- ściśle określonej linii rozgraniczającej - nale-
Ŝy przez to rozumieć linię rozgraniczającą 
róŜne przeznaczenie terenów lub ustalającą 
podział wewnętrzny tych terenów, która nie 
moŜe być przesunięta w toku realizacji pla-
nu, z wyjątkiem przypadków wynikających z 
ustaleń niniejszego planu; 

- orientacyjnej linii rozgraniczającej - naleŜy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą róŜne 
przeznaczenie terenów lub ustalającą podział 
wewnętrzny tych terenów, która moŜe być w 
uzasadnionych przypadkach, przesunięta w 
toku realizacji niniejszego planu, bez szkody 
dla rozwiązań przestrzennych określonych w 
planie; 

- przeznaczeniu podstawowym - naleŜy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaŜać na danym terenie, wyzna-
czonym liniami rozgraniczającymi, obejmu-
jące nie mniej niŜ 70 % powierzchni danego 
terenu; 

- przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŜy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŜ 
podstawowe, które uzupełniają lub wzboga-
cają przeznaczenie podstawowe; 

- usługach podstawowych - naleŜy przez to 
rozumieć usługi słuŜące zaspokojeniu po-
trzeb ludności w zakresie handlu detaliczne-
go, małej gastronomii, usług rzemieślni-
czych (fryzjer, kosmetyczka, krawiec, szklarz, 
szewc, fotograf, introligator, poligrafia, itp.) 
projektowanie, doradztwo, wypoŜyczanie, 
naprawy i konserwacja sprzętu AGD, RTV i 
inne, które mogą być lokalizowane w grani-
cach terenów zabudowy mieszkaniowej, po 
spełnieniu wymogów wynikających z przepi-
sów szczególnych; 

- wskaźniku powierzchni zabudowy - naleŜy 
przez to rozumieć nieprzekraczalny % po-
wierzchni działki, przewidziany do zabudowy 
kubaturowej, bez powierzchni stanowiącej 
elementy zagospodarowania działki t.j, komuni-
kacja wewnętrzna, urządzenie terenu itp; 

- studium - naleŜy przez to rozumieć „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy OŜarów”, 
o którym mowa w § 5; 

- opinii urbanistycznej - naleŜy przez to rozu-
mieć specjalistyczną opinię, odnoszącą się 
do zagadnień zagospodarowania prze-
strzennego, wydaną przez osobę posiadają-
cą uprawnienia urbanistyczne. 

 
§ 9.1. Obszar objęty planem stanowią te-

reny zabudowane i grunty rolne w klasach boni-
tacyjnych od RIII do RVI - pochodzenia mineral-
nego i organicznego, dla których uzyskano zgo-
dę na zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie-
rolnicze na etapie opracowywania poprzednich 
edycji planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy, 

 
2. Pozostałe grunty rolne i leśne przewi-

dziane do zmiany przeznaczenia lub pozosta-
wienia w dotychczasowym uŜytkowaniu, w 
świetle ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. 
Nr 121, poz. 1266, z późniejszymi zmianami) nie 
wymagają uzyskania zgody na zmianę przezna-
czenia gruntu rolnego i leśnego na cele nierolni-
cze i nieleśne. 
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Rozdział II 

Ustalenia ogólne 
 

§ 10. W granicach obszaru objętego pla-
nem wprowadza się obowiązek podporządkowa-
nia realizacji wszystkich inwestycji do potrzeby: 
- ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

i walorów architektoniczno-krajobrazowych 
terenu gminy; 

- ochrony i racjonalnego wykorzystywania 
zasobów środowiska przyrodniczego; 

- ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej; 

- ekonomicznego gospodarowania przestrze-
nią i zasobami infrastruktury technicznej; 

- sukcesywnej poprawy warunków zamiesz-
kiwania na terenie gminy Małogoszcz. 
 
§ 11. Ustala się następujące zasady ochro-

ny i kształtowania ładu przestrzennego: 
1. Istniejącą zabudowę w dobrym stanie tech-

nicznym przyjmuje się do zachowania z moŜ-
liwością jej przebudowy, nadbudowy, roz-
budowy, zmiany sposobu uŜytkowania i 
uzupełniania nowymi budynkami; pozostałe 
obiekty w złym stanie technicznym przezna-
cza się do sukcesywnej wymiany, na warun-
kach określonych w niniejszym planie. 

2. Zaleca się uzupełnianie zabudowy mieszka-
niowej, usługami wzbogacającymi infra-
strukturę społeczną i ekonomiczną, pod wa-
runkiem nie pogarszania warunków Ŝycia 
mieszkańców w zakresie czystości powietrza, 
hałasu, zanieczyszczenia wód powierzch-
niowych i podziemnych, eliminowania nie-
prawidłowości w funkcjonowaniu układu 
przestrzennego; oraz sukcesywne uzupełnia-
nie i wyposaŜanie terenu w niezbędne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej; 

3. W projektach budowlanych nowej zabudowy 
oraz budynków przebudowywanych naleŜy 
uwzględnić potrzebę właściwego kształto-
wania zabudowy poprzez zastosowanie 
zwartych form przestrzennych, zharmonizo-
wanych z otoczeniem, nawiązujących cha-
rakterem i skalą do tradycji regionalnych. 

4. Wysokość projektowanych i przebudowy-
wanych budynków naleŜy ograniczyć: 
- mieszkalnych jednorodzinnych do dwóch 

kondygnacji nadziemnych z moŜliwością 
wykorzystania poddaszy na cele mieszka-
niowe w drugiej kondygnacji nadziemnej; 

- mieszkalnych wielorodzinnych do trzech 
kondygnacji nadziemnych z moŜliwością 
wykorzystania poddaszy na cele miesz-
kaniowe w trzeciej kondygnacji nad-
ziemnej; 

- gospodarczych, garaŜy i budynków pro-
dukcyjnych do jednej kondygnacji nad-

ziemnej, w wysokości dostosowanej do 
programu i technologii inwestycji; 

- usługowych do dwóch (w uzasadnionych 
przypadkach do trzech) kondygnacji nad-
ziemnych; 

- letniskowych do jednej kondygnacji nad-
ziemnej, z uŜytkowym poddaszem, bez 
lub z niskim podpiwniczeniem. 

5. NaleŜy stosować dachy dwuspadowe, czte-
rospadowe lub wielospadowe z moŜliwością 
zastosowania naczółków i przyczółków oraz 
poszerzonych okapów; niedopuszczalne jest 
stosowanie form i detali architektonicznych 
typu schodkowe zakończenie ścian szczyto-
wych, zastosowanie w elewacjach lusterek, 
stłuczki porcelanowej i szklanej itp. Zalecane 
nachylenie połaci dachowych dla zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej od 20o-45o. 

W uzasadnionych przypadkach, uwa-
runkowanych potrzebą nawiązania do istnie-
jącej zabudowy lub względami technologicz-
nymi, dopuszcza się zastosowanie dachów o 
mniejszym nachyleniu połaci dachowej. 

6. W projektach budowlanych budynków oraz 
zagospodarowaniu terenów działek naleŜy 
uwzględnić zróŜnicowane warunki fizjogra-
ficzne, orientacyjnie określone w oparciu o 
opracowanie ekofizjograficzne do planu, 
obejmujące tereny charakteryzujące się płyt-
kim poziomem wód gruntowych (płycej niŜ 
2,0 m ppt.), ograniczające moŜliwość zabu-
dowy do obiektów bez podpiwniczeń lub ze 
stosownymi zabezpieczeniami. 

7. NaleŜy zapewnić dbałość o estetykę wykoń-
czenia elewacji, stosowanie materiałów wy-
kończeniowych rodzimego pochodzenia, za-
równo w bryłach budynków, ogrodzeniach i 
elementach małej architektury towarzyszącej 
zabudowie oraz stosowanie stonowanej ko-
lorystyki zabudowy preferującej barwy natu-
ralne: biel, beŜe, brązy, rudości, zielenie, z 
dopuszczeniem pojedynczych elementów 
kontrastowych wynikających z barw lub logo 
firmy usługowej czy produkcyjnej. Zabrania 
się stosowania ogrodzeń betonowych, prefa-
brykowanych od strony dróg publicznych i te-
renów potencjalnych przestrzeni publicznych. 

8. Zaleca się, w przypadku nowych lokalizacji, 
stosowanie ujednoliconych projektów bu-
dowlanych w obrębie kilku sąsiadujących ze 
sobą działek, części osiedli mieszkaniowych. 

9. Ustala się obowiązek realizacji przy nowych 
obiektach kubaturowych zieleni wysokiej na 
obrzeŜach inwestycji, a w przypadku lokali-
zacji obiektów produkcyjnych i usługowych, 
obowiązkowe opracowanie w projekcie bu-
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dowlanym, projektu zieleni, uwzględniające-
go ochronę walorów krajobrazowych i este-
tycznych terenu inwestycji. 

10. W zagospodarowaniu działek zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzin-
nej i usługowych, naleŜy przewidzieć mini-
mum 30 % powierzchni biologicznie czynnej. 

11. Wydzielanie nowych działek pod zabudowę 
musi uwzględniać potrzebę zapewnienia do-
jazdów i powstawania działek o parametrach 
umoŜliwiających swobodną lokalizację za-
budowy, nie mniejszych niŜ: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej: 
- dla działek w zabudowie wolnostoją-

cej - 800 m2 powierzchni działki, - 
18,0 m szerokości działki, 

- dla działek w zabudowie bliźniaczej - 
700 m2 powierzchni działki, - 12,0 m 
szerokości działki, 

- dla działek w zabudowie zwartej - 450 
m2 powierzchni działki, - 8,0÷9,0 m 
szerokości działki, 

b) dla zabudowy zagrodowej, usługowej i 
produkcyjnej w dostosowaniu do pro-
gramu inwestycji, uwzględniającym 
oszczędne gospodarowanie przestrzenią; 

 oraz stosowanie w zagospodarowaniu 
działek nieprzekraczalnych wskaźników 
powierzchni zabudowy: 
- 40 % - dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
- 50 % - dla zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
- 50 % - dla zabudowy mieszkalno-

usługowej i usługowej, 
- 20 % - dla zabudowy letniskowej, 
- dla pozostałych zgodnie z progra-

mem inwestycji z zachowaniem mi-
nimum 30 % powierzchni biologicz-
nie czynnej. 

12. Nie wyznacza się w planie przestrzeni pu-
blicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym; terenem mogącym 
stanowić takie przestrzenie jest podstawowy 
układ komunikacyjny w liniach rozgranicza-
jących wraz z przedpolami działek usługo-
wych i mieszkalno-usługowych, które naleŜy 
kształtować zgodnie z ustaleniami dotyczą-
cymi układu komunikacyjnego z zapewnie-
niem dbałości o ich wygląd estetyczny, uzy-
skany poprzez zastosowanie w projekcie i 
zagospodarowaniu terenu: 
- estetycznych rozwiązań nawierzchni cią-

gów pieszych i pieszojezdnych, 
- atrakcyjnych form zieleni niskiej i wysokiej, 
- małej architektury, elementów wody, 

rzeźby, 

- jednolitego systemu oświetleniowego, w 
tym eksponującego elementy wymaga-
jące ekspozycji, 

- ujednoliconego systemu pojemników na 
śmieci, ławek, kiosków usługowo-han-
dlowych, punktów informacyjno-rekla-
mowych itp. 

13. Ustala się następujące zasady umieszczania 
reklam i innych oznaczeń informacyjnych: 
- reklamy i inne oznaczenia informacyjne, 

lokalizowane na budynkach lub w grani-
cach działek powinny stanowić integral-
ną część projektu elewacji budynku lub 
zagospodarowania działki i dotyczyć 
funkcji obiektu, na którym są umieszczane, 

- reklamy i inne oznaczenia informacyjne 
nie powinny przesłaniać detalu architek-
tonicznego, ograniczać dostępu światła 
dziennego do pomieszczeń budynku ani 
ograniczać komunikacji kołowej i pieszej, 

- tymczasowe ogrodzenia placów budów 
mogą być wykorzystywane do celów re-
klamowych, tylko do czasu trwania bu-
dowy, 

- reklamy i inne oznaczenia informacyjne 
nie związane z funkcją konkretnych 
obiektów mogą być lokalizowane na 
specjalnie wytypowanych miejscach po-
tencjalnej przestrzeni publicznej w spo-
sób nie kolidujący z jej zagospodarowa-
niem, w formie kompozycji przestrzennej 
lub plastycznej oraz poza terenami po-
tencjalnej zabudowy. 

14.1. W obrębie terenu objętego planem nie wy-
stępują obszary wymagające scaleń i po-
działu nieruchomości w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 
2603 z późn. zm.). 

2. Ustala się następujące zasady dokonywania 
podziału oraz łączenia i podziału nierucho-
mości: 
a) podział nieruchomości moŜe nastąpić, 

jeŜeli wydzielone działki będą bezpo-
średnio zlokalizowane przy istniejących 
drogach publicznych lub wewnętrznych; 

b) zalecany kierunek podziału prostopadły 
do linii rozgraniczających tereny dróg i ulic; 

c) dopuszcza się podziały terenu, w wyniku 
którego powstaną działki nie przylegają-
ce bezpośrednio do dróg i ulic publicz-
nych, przy spełnieniu łącznie poniŜszych 
warunków: 
- podział ten nie będzie naruszał linii 

rozgraniczających poszczególnych te-
renów, określonych na rysunku planu, 

- w przypadku terenów osiedli zabu-
dowy jednorodzinnej wydzielone 
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działki będą przylegać do projekto-
wanych ulic wewnętrznych, 

- zostanie zagwarantowany dostęp do 
drogi publicznej wydzielonych dzia-
łek, w przypadku pojedynczych sytu-
acji wymagających podziału, w spo-
sób określony w przepisach szcze-
gólnych, 

d) zakazuje się wydzielania działek mniej-
szych niŜ określone w p. 11 i działek o 
parametrach uniemoŜliwiających w spo-
sób oczywisty wykorzystanie ich na cele 
zgodne z przeznaczeniem terenu, co nie 
dotyczy sytuacji wydzielania części dział-
ki w celu poszerzenia działki sąsiedniej; 

e) w przypadku działek nie zainwestowa-
nych, nie spełniających powyŜszych 
wymogów naleŜy traktować je jako wy-
magające scalenia z działkami sąsiedni-
mi lub jako stanowiące poszerzenie dzia-
łek sąsiadujących; 

f) w sytuacji wydzielania fragmentu działki 
na cele określone w planie, dla pozosta-
łej jej części naleŜy zapewnić dostęp do 
drogi publicznej, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi. 

 
§ 12. W granicach terenów przewidzianych 

ustaleniami planu, do docelowego wykorzysta-
nia innego niŜ rolnicze, do czasu realizacji funkcji 
wynikającej z planu, przewiduje się dotychcza-
sowe wykorzystanie terenu, bez moŜliwości lo-
kalizacji zabudowy tymczasowej, przebudowy i 
rozbudowy istniejących obiektów na cele inne 
niŜ określone w planie, o ile moŜliwość tymcza-
sowego innego uŜytkowania, nie wynika z usta-
leń szczegółowych planu. 

 
§ 13. Ustala się następujące zasady ochro-

ny środowiska, przyrody, krajobrazu oraz zdro-
wia ludzi: 
1. Na terenie objętym niniejszym planem 

wszelkie działania inwestycyjne podlegają 
obowiązkowi racjonalnego kształtowania 
środowiska i gospodarowania jego zasoba-
mi, zgodnie z zasadą zrównowaŜonego roz-
woju, uwzględniającą: 
- zapewnienie kompleksowego rozwiąza-

nia problemów zabudowy miejscowości, 
ze szczególnym uwzględnieniem gospo-
darki wodnej, odprowadzania ścieków, 
gospodarowania odpadami, rozwiązań 
komunikacyjnych oraz urządzania i 
kształtowania terenów zieleni, 

- oszczędne korzystanie z terenu przy re-
alizacji wszelkich inwestycji, 

- konieczność ochrony wód, powietrza i 
ziemi przed zanieczyszczeniem, 

- konieczność racjonalnego gospodaro-
wania kopalinami mineralnymi, 

- zapewnienie ochrony walorów krajobra-
zowych środowiska, 

- ochronę przed hałasem, wibracjami i po-
lami elektromagnetycznymi, 

- przywracanie elementów przyrodniczych 
do stanu właściwego. 

2. Na terenie planu, oprócz podanych powyŜej, 
następujące ograniczenia: 
- zakaz lokalizacji wysypisk odpadów i wy-

lewisk nie zabezpieczonych przed przeni-
kaniem do podłoŜa, 

- zakaz budowy rurociągów transportują-
cych substancje niebezpieczne dla śro-
dowiska, przeładunków, 

- nakaz kontroli intensywnej produkcji rol-
niczej, 

- ograniczenie bezściołowej hodowli zwie-
rząt, 

- likwidacja dzikich wysypisk odpadów, 
- nakaz stosowania środków ochrony ro-

ślin o okresie połowicznego rozpadu w 
glebie, krótszym niŜ 6 miesięcy. 

- nakaz badania oddziaływania na wody 
podziemne środków ochrony stosowa-
nych przy nawoŜeniu lasów, 

- nakaz stosowania nawozów w dawkach i 
terminach umoŜliwiających pełne wyko-
rzystanie przez rośliny, 

3. Dla terenów zabudowy obowiązują wartości 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środo-
wisku wyraŜone równowaŜnym poziomem 
dźwięku A w dB, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841). 

 Ustala się następujące zasady ochrony aku-
stycznej: 
a) wyznacza się dopuszczalny równowaŜny 

poziom dźwięku w środowisku ze-
wnętrznym: 
- dla hałasu komunikacyjnego w czasie 

całej pory dziennej i nocnej: 
- LAT(D/N) = 55/50 dB - w zabudowie 

jednorodzinnej i zagrodowej, 
- LAT(D/N) = 60/50 dB - w zabudowie 

jednorodzinnej z usługami, 
- dla pozostałych obiektów i grup źró-

deł hałasu - w czasie 8-miu godzin 
pory dziennej i jednej godziny w nocy: 

- LAT(D/N) = 45/40 dB - na granicy tere-
nów usługowych z zabudową jedno-
rodzinną, 

b) w projektowaniu i realizacji nowej zabu-
dowy, wymagającej komfortu akustycz-
nego, naleŜy stosować zasady akustyki 
architektonicznej i urbanistycznej. 
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4. W granicach obszaru objętego planem 

(z wyłączeniem istniejącego i projektowane-
go zainwestowania, określonego w planie) 
obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko w rozumieniu art. 51 ust 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z później-
szymi, zmianami), dla których wymagane 
jest opracowanie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, oraz innych 
o uciąŜliwości przekraczającej granice terenu 
przedsięwzięcia. 

 
§ 14. Ustala się następujące zasady ochro-

ny dziedzictwa kulturowego i zabytków. 
1. Na terenie zespołu zabudowy mieszkaniowej 

oznaczonej symbolem 5 MN, na którym 
znajdują się pozostałości zespołu dworsko-
parkowego ustala się obowiązek uzgodnie-
nia ze słuŜbami konserwatorskimi wszelkich 
działań inwestycyjnych. 

 
§ 15. W granicach planu wprowadza się 

następujące ograniczenia spowodowane istnie-
jącym i projektowanym systemem elektroener-
getycznym i gazyfikacją o znaczeniu ponad 
gminnym i lokalnym: 
1. NaleŜy uwzględnić ograniczenia określone 

przepisami szczególnymi związane z prze-
biegiem przez teren opracowania, linii 110 kV 
„OŜarów - Annopol” oznaczonej symbolem 
„EE-7”. 

2. Wnoszenie nowych obiektów w pobliŜu ist-
niejących i projektowanych urządzeń elek-
troenergetycznych winny uwzględniać obo-
wiązujące normy, przepisy i zarządzenia 
szczególne. 

3. Stosowanie deszczowni i urządzeń do zra-
szania pól pod liniami i w odległości mniej-
szej niŜ 100 m od linii elektroenergetycznych 
dowolnego napięcia wymaga ustalenia wa-
runków korzystania z urządzeń i instalacji 
wodnych z zarządzającym daną linią. 

4. KaŜde zbliŜenie lub skrzyŜowanie drogi z 
linią elektroenergetyczną dowolnego wyso-
kiego napięcia musi być uzgodnione z zarzą-
dzającym tą siecią, w celu określenia warun-
ków technicznych umoŜliwiających takie 
zbliŜenie lub skrzyŜowanie. 

5. Dopuszcza się prowadzenie gospodarki le-
śnej do wysokości upraw, z uwzględnieniem 
rezerwy terenu na pięcioletni przyrost gałęzi, 
w pasach poza liniami napowietrznymi: 
- w odległości poziomej co najmniej 2,6 m 

do krańca korony drzew od dowolnego 
przewodu roboczego linii 15 kV, przy 
normalnym zwisie przewodów, 

- w odległości poziomej co najmniej 1,0 m 
do krańca korony drzew od dowolnego 
przewodu roboczego linii do 1 kV. 

6. WzdłuŜ ciągów linii elektroenergetycznych 
napowietrznych 15 kV zabudowę kubaturo-
wą naleŜy lokalizować w odległościach nie 
mniejszych niŜ 7,5 m od osi istniejących i 
projektowanych linii. Ewentualne zbliŜenie 
obiektu do linii 15 kV naleŜy uzgodnić z jed-
nostką eksploatującą linię, w celu ustalenia 
moŜliwości zbliŜenia i określenia warunków 
technicznych umoŜliwiających to zbliŜenie. 
W pasach ochronnych linii dopuszcza się lo-
kalizację zieleni niskiej. 

7. Dla zapewnienia bezpieczeństwa od istnieją-
cych i projektowanych napowietrznych linii 
15 kV konieczne jest zastosowanie w kon-
strukcjach linii odpowiedniego zabezpiecze-
nia przewodów przed zerwaniem (m.in. 
przez przebudowę istniejącej linii przebiega-
jącej przez teren objęty planem, przewidzia-
ny do zainwestowania) oraz wybudowanie 
uziemień ochronnych, zgodnie z odpowied-
nimi normami i wytycznymi technicznymi, w 
zaleŜności od usytuowania linii w stosunku 
do projektowanego zainwestowania terenu. 

8. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpo-
Ŝarowego od istniejących i projektowanych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV zabu-
dowę kubaturową naleŜy lokalizować w od-
ległości nie mniejszych niŜ: 
- 15,0 m od ścian zewnętrznych budynku 

stacji wnętrzowej, 
- 5,0 m od obrysu transformatora w stacji 

napowietrznej - słupowej. 
 Ewentualne zbliŜenie zabudowy do stacji 

wnętrzowej moŜe nastąpić za zgodą i na wa-
runkach odpowiedniej jednostki straŜy po-
Ŝarnej i zarządzającego stacją transformato-
rową. 

9. WzdłuŜ projektowanych gazociągów sieci 
rozdzielczej przewiduje się strefę kontrolną o 
szerokości 1 m, w obszarze wyznaczonym po 
obu stronach gazociągu. W strefie kontrolo-
wanej operator podejmuje czynności w celu 
zapobiegania działalności mogącej mieć ne-
gatywny wpływ na trwałość i prawidłową 
eksplatację gazociągu. 

 
§ 16. Na obszarze planu ustala się nastę-

pujące zasady obsługi komunikacyjnej: 
1. Obsługę komunikacyjną terenu objętego 

planem, jak równieŜ ruchu tranzytowego, 
stanowi system dróg i ulic zlokalizowanych 
w granicach planu. 

2. Wyodrębnia się liniami rozgraniczającymi 
drogi publiczne i wewnętrzne, oznaczone 
następującymi symbolami oraz ustala się ich 
podstawowe parametry techniczne: 
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- 01.KDG - istniejący odcinek drogi gmin-

nej OŜarów - Bałtówka o kategorii G, sze-
rokości w liniach rozgraniczających - 35,0 m, 
korony drogi - 9,0 m, jezdni - 6,0 m. (by-
łej drogi krajowej - która z chwilą wybu-
dowania nowego odcinka drogi od 
skrzyŜowania DK Nr 79 i DW Nr 755 - uli-
ca Kolejowa z ulica Sandomierską w 
m. OŜarów do końca obwodnicy OŜaro-
wa - skrzyŜowanie DK Nr 74 i DW Nr 755 
w m. Bałtówka, z mocy prawa została 
pozbawiona kategorii i zaliczona z dniem 
18 grudnia 2006 roku do kategorii drogi 
gminnej. Gmina protokołem zdawczo 
odbiorczym przejęła przedmiotowy odci-
nek drogi krajowej nr 74L - w ciągu DW 
Nr 755 w OŜarowie od Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad). Projek-
towana obsługa przyległych działek rol-
nych poprzez drogi zbiorcze zlokalizowa-
ne w liniach rozgraniczających drogi. Do 
czasu wybudowania dróg zbiorczych do 
obsługi zabudowy przyległej do drogi 
dopuszcza się obsługę pojedynczych za-
budowań mieszkalno-gospodarczych i 
zakładów produkcyjnych, bezpośrednio z 
drogi na warunkach ustalonych przez za-
rząd drogi. Wnioskuje się o przekształce-
nie przedmiotowego odcinka na drogę 
wojewódzką. 

- 02.KDP (nr 42113) OŜarów - Czachów - 
Łubowo - Cegielniana - Wólka Tarłowska 
i 03.KDP (nr 42114) OŜarów - Szymanów-
ka - istniejące odcinki dróg powiatowych, 
przewidziane do rozbudowy na parame-
try drogi zbiorczej. Szerokość w liniach 
rozgraniczających - 20,0 m; szerokość 
jezdni - 6÷7,0 m. W sąsiedztwie istnieją-
cej i nowoprojektowanej zabudowy 
chodniki dwustronne - 2 x 2,0 m przyle-
głe do jezdni.  

- 04.KDG, 05.KDG, 06.KDG, 07.KDG - ist-
niejące drogi gminne, na parametrach 
drogi klasy L. Szerokość w liniach roz-
graniczających - 15,0 m; szerokość jezdni 
- 5,0÷6,0 m. 

-  KDG 1 i KDG 2 - projektowane drogi 
gminne, na parametrach drogi klasy L. 
Szerokość w liniach rozgraniczających - 
15,0 m; szerokość jezdni - 5,0÷6,0 m. 

- 10.KDG, 11KDG - istniejące drogi gminne 
obsługujących zabudowę mieszkaniową i 
zagrodową oraz stanowiące dojazd do 
pól. Szerokość w liniach rozgraniczają-
cych - 8,0÷10,0 m, szerokość jezdni - 
3,5÷5,0 m z mijankami.  

-  08 KDW i 09 KDW - istniejące drogi we-
wnętrzne, na parametrach drogi klasy D. 
Szerokość w liniach rozgraniczających - 
10,0 m; szerokość jezdni - 5,0÷6,0 m. 

3. Na terenach, o których mowa w pkt. 2, w 
obrębie linii rozgraniczających zakazuje się 
realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem 
urządzeń technicznych dróg związanych z 
utrzymaniem i obsługą ruchu. Dopuszcza się 
realizację sieci uzbrojenia terenu pod warun-
kiem nie naruszenia wymogów określonych 
w odrębnych przepisach dotyczących dróg 
publicznych a takŜe uzyskania zgody zarządu 
drogi. 

4. Odwodnienie dróg poprzez system rowów 
odwadniających, ulic poprzez kanalizację 
deszczową. Dopuszcza się do czasu realizacji 
kanalizacji deszczowej przejściowe odwod-
nienie ulic systemem rowów i ścieków. 

5. ZbliŜenie i skrzyŜowanie projektowanych 
dróg z istniejącymi liniami elektroenerge-
tycznymi wysokich napięć naleŜy uzgodnić z 
zarządzającymi sieciami. 

6. Dla terenów zabudowanych, zlokalizowa-
nych w rozproszeniu przyjmuje się jako 
obowiązujące, dotychczasowe zasady obsłu-
gi komunikacyjnej, ustalone w momencie lo-
kalizacji inwestycji, jeŜeli ustalenia niniejsze-
go planu nie określają innego komplekso-
wego dostępu do dróg publicznych lub we-
wnętrznych. 

7. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
od poszczególnych dróg i ulic, niŜej podane 
dane naleŜy rozpatrywać łącznie z rysun-
kiem: 

 
Klasa drogi (ulicy) Odległość linii zabudowy (m) 

G - 01 KDG 25 - od krawędzi jezdni 
Z - 02 KDP, 03 KDP 10 - od krawędzi jezdni 
L - 04.KDG, 05.KDG, 06.KDG, 07.KDG, KDG 1, KDG 2  od 6 do 9 - od krawędzi jezdni 
D - 10.KDG, 11.KDG od 6 do 9 - od krawędzi jezdni 
D - 08.KDW, 09.KDW 6 od krawędzi jezdni 
 
8. W granicach poszczególnych terenów prze-

widzianych do zainwestowania naleŜy prze-
widzieć niezbędną ilość miejsc postojowych 
i garaŜowych, przyjmując jako minimalne 
następujące wskaźniki ilościowe: 

- dla terenów zabudowy usługowej - 3 miej-
sca na 100 m2 powierzchni uŜytkowej, 

- dla terenów zabudowy produkcyjnej, 
magazynowo - składowej i działalności 
gospodarczej - 2 miejsc na 100 m2 po-
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wierzchni uŜytkowej, z uwzględnieniem 
dodatkowych potrzeb wynikających z 
charakteru inwestycji, potrzeb technolo-
gicznych, zasad obsługi komunikacyjnej 
wewnętrznej itp. 

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
- 1 miejsce na jedno mieszkanie - dom 
indywidualny, 

 
§ 17. Na obszarze objętym planem ustala 

się następujące zasady uzbrojenia terenu w in-
frastrukturę techniczną: 
1. Elektroenergetyka 

1. Ustala się następujące zasady zaopatrze-
nia w energię elektryczną: 
- dla terenów oznaczonych symbolem 

1MN, 1UP, 1MU w sposób jak do-
tychczas z istniejącej stacji transfor-
matorowej 15/0,4 kV „Sobów DPS” 
typu STS 20/250 o mocy trafo 250 kVA 
oznaczonej symbolem „EE-1” zasila-
nej linią napowietrzną 15 kV „OŜa-
rów-Lasocin-Nowe” oznaczonej 
symbolem „EE-5”. 

- teren oznaczony symbolem 2 MN w 
sposób jak dotychczas ze stacji „PT-25 
OŜarów” znajdującej się poza obsza-
rem opracowania. 

- dla terenu oznaczonego symbolem 
1UT w sposób jak dotychczas z ist-
niejącej stacji 15/0,4 kV „Sobów-
POM” oznaczonej symbolem „EE-2”. 

- dla terenów oznaczonych symbolem 
1 MW, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 5 MU, 
6 MN (częściowo), 25MN, 2MU, 12 MN, 
13MN, 14MN z istniejącej stacji 15/0,4 kV 
„Sobów wieś” typu STS 20/250 o mo-
cy trafo 160 kVA oznaczonej symbo-
lem „EE-3” zasilanej z linii napo-
wietrznej 15 kV „OŜarów-Lasocin-
Nowe” oznaczonej symbolem „EE-5”. 

- dla terenów oznaczonych symbolem 
3MU, 6MN (częściowo), 10MN, 
11MN, 13MN, 12MN, 6MU, 3MU, U, 
25MN z projektowanej stacji napo-
wietrznej 15/0,4 kV oznaczonej sym-
bolem „EE-8”.  

- dla terenu oznaczonego symbolem 
2UT w sposób jak dotychczas z ist-
niejącej stacji 15/0,4 kV „Sobów-
Tartak” oznaczonej symbolem „EE-4” 
zasilanej z linii oznaczonej symbolem 
„EE-S”. 

- dla terenów oznaczonych symbolem 
- 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 
20,MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 
1KS, 2KS, 4MU, 2UP z projektowanej 
stacji trafo 15/0,4 kV oznaczonej 
symbolem „EE-9”. 

- dla terenów oznaczonych symbolem 
9MN w sposób jak dotychczas z ist-
niejącej stacji 15/0,4 kV „Bałtówka” 
znajdującej się poza obszarem opra-
cowania. 

- dla terenów oznaczonych symbolem 
8MN w sposób jak dotychczas z ist-
niejącej stacji 15/0,4 kV „Kruków” 
znajdującej się poza obszarem opra-
cowania. 

- dla terenów oznaczonych symbolem 
7MN w sposób jak dotychczas z ist-
niejącej stacji 15/0,4 kV „Szymanów-
ka 2” znajdującej się poza obszarem 
opracowania. 

2. Dopuszcza się zmianę lokalizacji stacji 
pod warunkiem Ŝe lokalizacja ich nie bę-
dzie wymagała zmiany przeznaczenia te-
renu na cele nierolnicze i nieleśne, z za-
chowaniem obowiązujących przepisów 
szczególnych. 

3. Od przebiegającej przez południowo-
środkową część opracowania linii 110 kV 
„OŜarów - Annopol” oznaczonej symbo-
lem „EE-7” naniesiono na rysunku planu 
strefę odległości wynoszącą 20 m od osi 
linii, w obrębie której nie wskazane jest 
lokalizowanie obiektów kubaturowych ze 
względu na ochronę ludzi i środowiska 
przed oddziaływaniem pola elektroma-
gnetycznego. W sprawach konkretnych 
lokalizacji naleŜy uwzględniać wymaga-
nia przepisów szczególnych. 

4. Wznoszenie nowych obiektów w pobliŜu 
istniejących i projektowanych urządzeń 
elektroenergetycznych winno uwzględniać 
obowiązujące normy, przepisy szczególne 

2. Telekomunikacja 
1. Ustala się następujące zasady obsługi te-

letechnicznej: 
1) Abonenci projektowanego budow-

nictwa i usług obsługiwani będą 
przez nowoczesną centralę cyfrową 
T.P. S.A. w OŜarowie systemem 
przewodowym wymagającym roz-
budowy sieci dostępowej w ciągach 
istniejących i projektowanych dróg 
lub systemem radiowym, bądź przez 
operatora niezaleŜnego działającego 
na danym terenie. 

2) Istniejących 64-ch abonentów Sobo-
wa obsługuje centrala cyfrowa w 
OŜarowie T.P. S.A. poprzez kabel do-
ziemny oznaczony symbolem „UŁ-1” 
i kabel podwieszony na słupach 
oznaczony symbolem „UŁ-2”. 

3) WzdłuŜ drogi krajowej Nr 755 „OŜa-
rów - Zawichost” projektowany jest 
kabel sieci dostępowej „OŜarów - 
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Wólka Chrapanowska z odgałęzie-
niem na Janików i Suchodółkę. 

4) Mieszkańcy Sobowa mogą korzystać 
z pełnego zasięgu telefonii komór-
kowej „Centertel” i „Plus GSM”. 

3. Gospodarka ściekowa 
Ustala się, Ŝe odbiornikiem ścieków 

sanitarnych z obszaru opracowania będzie 
miejska biologiczno-mechaniczna oczysz-
czalnia ścieków posiadająca rezerwę przepu-
stowości. 

Ustala się, Ŝe gdzie to będzie uzasad-
nione ekonomicznie nastąpi rozbudowa i re-
alizacja nowych ciągów systemu kanalizacji 
sanitarnej. Dopuszcza się moŜliwość groma-
dzenia ścieków w zbiornikach bezodpływo-
wych z dowozem do punktów zlewnych sys-
temu kanalizacji sanitarnej miasta OŜarowa. 

Ustala się Ŝe z segmentu zabudowy 
oznaczonym symbolem: 
- 1 MN, 2 MN, 1 MU, 1 UP będą odprowa-

dzane ścieki sanitarne do istniejącego 
kolektora sanitarnego Ø 0,20 w ciągu 
grogi Nr 42113 OŜarów - Wólka Tarłowska. 

- 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 11 MN, 
12 MN, 13 MN, 14 MN, 25MN, 26MN, 
1 MW, 2 MU, 3 MU, 5 MU, 6MU będą 
odprowadzane do istniejącego kolektora 
Ø 0,20 biegnącego w ulicy oznaczonej 
symbolem 03 KDP który naleŜy rozbu-
dować w kierunku wschodnim. 

- 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 
20 MN, 21 MN, 22MN, 23MN, 24MN, 
4 MU, 2 UP, 2 UT, 1KS, 2 KS naleŜy od-
prowadzać ścieki sanitarne do projekto-
wanego kanału grawitacyjnego Ø 0,20 w 
ciągu drogi Nr 755 OŜarów - Zawichost z 
włączeniem do istniejącego kolektora z 
os. Wzgórze - Wschód. 

- 7 MN, 8 MN, 9 MN naleŜy odprowadzić 
ścieki sanitarne do projektowanego ka-
nału grawitacyjnego Ø 0,20 w ciągu drogi 
Nr 74 OŜarów - Kraśnik. 

4. Zaopatrzenie w gaz 
 Ustala się, Ŝe obszar opracowania zasilany 

będzie w gaz z sieci średniopręŜnej i nisko-
pręŜnej miasta OŜarowa, bazować na stacji 
redukcyjno-pomiarowej OŜarów I i II poprzez 
jej rozbudowę w układzie pierścieniowo-
rozdzielczym. Redukcja ciśnienia nastąpi po-
przez indywidualne reduktory domowe. 

 Ustala się Ŝe segmenty zabudowy oznaczo-
nej symbolem: 
- 1 MN, 2 MN, 1 UP, 1 MU zasilane będą w 

oparciu o istniejący gazociąg średnio-
pręŜny Ø 50 przebiegający w ciągu drogi 
Nr 42113 (02 KDP). 

- 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 10 MN, 
11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 25MN, 

26MN, 1 MW, 1 UT, 2 MU, 3 MU, 5 MU 
zasilane będą z istniejącego gazociągu 
niskopręŜnego Ø 150 przebiegającego w 
ciągu drogi oznaczonej symbolem 03 KDP 
który projektuje się rozbudować w ukła-
dzie rozdzielczym zgodnie z ideogramem. 

- 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 
20 MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN, 24MN, 
4 MU, 2 UT, 2 UP, 1 KS, 2 KS zasilane 
będą z projektowanego gazociągu śred-
niopręŜnego biegnącego od strony mia-
sta OŜarowa w ciągu drogi 01 KDG OŜa-
rów - Zawichost zgodnie z ideogramem 
uzbrojenia. 

- 7 MN, 8 MN, 9 MN zasilić z projektowa-
nej sieci średniopręŜnej biegnącej od 
strony miasta OŜarowa w ciągu drogi Nr 
74 OŜarów - Kraśnik. 

 Planowana lokalizacja obiektów budowla-
nych w zbliŜeniu do istniejącej sieci rozdziel-
czej winna odpowiadać warunkom technicz-
nym bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Prze-
mysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać sieci gazowe Dz. U. Nr 139 z dnia 
07.12.2001r, poz. 1055. 

 WzdłuŜ projektowanych gazociągów sieci 
rozdzielczej przewiduje się strefę kontrolną o 
szerokości 1 m, w obszarze wyznaczonym po 
obu stronach gazociągu. W strefie kontrolo-
wanej operator podejmuje czynności w celu 
zapobiegania działalności mogącej mieć ne-
gatywny wpływ na trwałość i prawidłową 
eksplatację gazociągu. 

5. Zaopatrzenie w ciepło 
Dopuszcza się na obszarze opracowa-

nia pokrycie potrzeb cieplnych mieszkańców 
oraz terenu zakładu usług publicznych i 
technicznych poprzez indywidualne systemy 
grzewcze wykorzystujące jako czynnik grzewczy 
gaz, olej opałowy, węgiel, koks i inne. 

Sankcjonuje się istniejące lokalne ko-
tłownie i systemy grzewcze, w tym dla seg-
mentu: 
- 1UT i sąsiedzi zakładu - kotłownia wę-

glowa o mocy grzewczej zainstalowanej 
2,4 MW. 

- 1UP - kotłownia olejowa obsługująca te-
ren jednostki. 

- 1MW - kotłownia gazowa obsługująca 
spółdzielczą zabudowę wielorodzinną. 
Preferuje się wykorzystanie gazu jako 

czynnik grzewczy dla lokalnych systemów 
zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę uŜytkową. 

6. Zaopatrzenie w wodę 
 W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się 

Ŝe dla segmentu zabudowy: 
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- 1 MN i 1 MU z istniejącego wodociągu 

Ø 100 „Czachów”. 
- 1 UP z istniejącego lokalnego ujęcia 

z istniejącej studni głębinowej z moŜli-
wością awaryjnego zaopatrzenia z wo-
dociągu „Czachów”. 

- 1 UT z istniejącego ujęcia wód wgłęb-
nych na terenie zakładu z awaryjną moŜ-
liwością zasilania z istniejącego wodo-
ciągu dla miasta OŜarowa. 

- 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 10 MN, 
11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 25MN, 
26MN, 1 MW, 2 MU, 3 MU, 5 MU, 6MU 
z istniejącego wodociągu Ø 100 od ujęcia 
dla miasta OŜarowa poprzez jego rozbu-
dowę w systemie pierścieniowo - roz-
dzielczym. 

- 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 
20 MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN, 24MN, 
4 MU, 2 UT, 2 UP, 1 KS, 2 KS z istnieją-
cego wodociągu Ø 90 „Zawada - Podle-
sie” poprzez jego rozbudowę w układzie 
pierścieniowo - rozdzielczym z moŜliwo-
ścią połączenia z projektowaną rozbu-
dową sieci wodociągowej miasta OŜa-
rowa w ul. Sandomierskiej. 

- 7 MN, 8 MN, 9 MN z istniejącej i projek-
towanej sieci wodociągowej wodociągu 
grupowego „Zawada - Podlesie”. 

 Dopuszcza się moŜliwość pokrycia potrzeb 
wodnych z lokalnych ujęć. 

7. Gospodarka odpadami 
Składowanie odpadów stałych przewiduje 
się na terenie posesji prywatnych przy zabu-
dowie jednorodzinnej w pojemnikach V=110 l, a 
przy zabudowie usługowej na wydzielonych 
placykach gospodarczych w pojemnikach 
V=1100 lub V=2200 l przeznaczonych na ten 
cel. Będą one okresowo opróŜniane, a odpa-
dy wywoŜone na miejskie składowisko na 
warunkach ustalonych przez Urząd Miasta. 

8. Gospodarka wodami opadowymi i roztopo-
wymi  

Dla obszaru objętego planem ustala 
się następujące zasady odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych: 
1) z terenów zabudowy mieszkaniowej do 

gruntu, odbiorników lokalnych, do istnie-
jącej kanalizacji deszczowej lub poprzez 
system rowów melioracyjnych i cieków 
do rzek, 

2) z dróg, parkingów, terenów zabudowy 
usługowej, produkcyjnej po podczysz-
czeniu do istniejących cieków wodnych, 
rowów z zachowaniem warunków okre-
ślonych w przepisach szczególnych oraz 
do istniejącej kanalizacji deszczowej na 

warunkach określonych przez gestora 
sieci. 

3) w przypadku terenów usług technicznych 
i stacji paliw płynnych wprowadza się 
obowiązek wyposaŜenia zakładów w 
urządzenia do neutralizacji chemicznie 
aktywnych ścieków, oraz szczelnych 
zbiorników na paliwo. 

 
§ 18. W zagospodarowywaniu terenu obję-

tego planem naleŜy uwzględniać wymogi obro-
ny cywilnej dotyczące w szczególności: 
- przewidywania dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej moŜliwości adaptacji po-
mieszczeń piwnicznych i innych dla potrzeb 
realizacji ukryć przed promieniowaniem jo-
nizującym, realizowanych w okresie specjal-
nym przez właścicieli posesji w oparciu o 
wydane instrukcje; 

- przewidywania dla nowoprojektowanych 
obiektów usługowych, uŜyteczności publicz-
nej i przemysłowych, budowę budowli 
ochronnych (schronów i ukryć), na etapie 
projektu budowlanego, a dla istniejących 
opracowania stosownych aneksów do do-
kumentacji budowlanej; 

- zapewnienia pełnej przelotowości istniejące-
go i projektowanego układu sieci ulic, dróg 
wylotowych i terenów zielonych, umoŜliwia-
jących sprawną ewakuację ludności oraz 
manewry sił ratowniczych; 

- zapewnienia zasilania zakładów produkcyj-
nych i wszystkich obiektów waŜnych z 
obronnego punktu widzenia; w energię, wo-
dę, gaz z dwóch niezaleŜnych źródeł zasila-
nia, w miarę istniejących moŜliwości; 

- zarezerwowania terenów pod budowę awa-
ryjnych studni wody pitnej lub wytypowania 
ich z juŜ istniejących, zlokalizowanych w od-
ległości od miejsc zamieszkania ludności nie 
większej niŜ 800 metrów; 

- przystosowywania nowobudowanych obiek-
tów sanitarnych (łaźnie, pralnie, myjnie sa-
mochodowe) do potrzeb prowadzenia zabie-
gów specjalnych - likwidacji skaŜeń; 

- dąŜenia do pokrycia terenu gminy syrenami 
elektrycznymi dla celów alarmowych oraz 
włączenia ich do radiowego systemu stero-
wania i powiadamiania mieszkańców w 
przypadku zagroŜeń (słyszalność syren do 
300 m w zabudowie zagęszczonej), lokalizacji 
syreny alarmowej wymaga rejon skupionej 
zabudowy, 

- przysposabiania do potrzeb zaciemniania i 
wygaszania modernizowanej, rozbudowy-
wanej i budowanej nowej instalacji elek-
trycznej oświetlenia zewnętrznego. 
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Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów wyodrębnionych na rysunku planu  
liniami rozgraniczającymi 

 
§ 19.1. Wyznacza się tereny rozproszonej 

zabudowy wielorodzinnej do adaptacji w ra-
mach istniejącego zainwestowania oznaczone 
na rysunku planu symbolem „MW”. 

 
2. Dla terenu ustala się jako przeznaczenie 

podstawowe - lokalizacja zabudowy wieloro-
dzinnej, na istniejących działkach lub wydziela-
nych na zasadach określonych w niniejszym 
planie. 

 
3. Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja 

obiektów kubaturowych towarzyszących funkcji 
podstawowej - garaŜe i budynki gospodarcze, 
infrastruktura techniczna, parkingi, mała archi-
tektura, zieleń oraz zabudowa zagrodowa nie 
wychodząca swą uciąŜliwością poza granice 
własności. lokalizacja usług podstawowych w 
parterach budynków mieszkalnych lub jako 
obiekty wolnostojące,  

 
4. Dopuszcza się odbudowę, nadbudowę i 

rozbudowę istniejących budynków pod warun-
kiem nie ograniczania moŜliwości zabudowy na 
działce sąsiedniej. Dopuszcza się równieŜ lokali-
zacje sieci urządzeń infrastruktury technicznej. 

 
5. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów z uwzględnieniem ustaleń komunika-
cyjnych planu. 

 
6. W zabudowie i zagospodarowaniu dzia-

łek naleŜy uwzględniać ustalenia ogólne planu, 
w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i 
funkcji terenu. 

 
7. Forma nowych budynków dostosowana 

winna być do architektury regionalnej i lokal-
nych tradycji: 
a. maksymalna wysokość zabudowy mieszka-

niowej nie powinna przekraczać 4 kondy-
gnacji (13 m do najwyŜszego gzymsu i 16 m 
do kalenicy dachu), 

b. dachy wypuszczone poza ściany szczytowe, 
kąt nachylenia od 25 do 75 % z tolerancją 
około 15 %. Dopuszcza się odstępstwa od 
tych zasad w przypadkach zastosowania 
ścian ogniowych, 

c. wskazane ciemne kolory pokrycia dachów, 
d. nowe budynki garaŜowe, usługowe oraz 

rozbudowa i przebudowa istniejących bu-
dynków naleŜy kształtować z zachowaniem 
przepisów szczególnych, 

e. wysokość budynków garaŜowych oraz zwią-
zanych z działalnością usługową ustala się 
maksymalnie 1,5 kondygnacji liczonych od 
poziomu terenu do okapu dachu. 

f. o maksymalnym wskaźniku intensywności 
zabudowy netto w wysokości - 0,7 (stosunek 
sumy powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynków znajdujących się i 
projektowanych na działce w obrysie ze-
wnętrznym murów do powierzchni działki), 
 
8. Warunki z zakresu ochrony środowiska 

dla wyznaczonego terenu ustala się analogicznie 
jak określono w § 13 niniejszej uchwały. 
 

§ 20.1. Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 
11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 
17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 
23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 
29MN, 30MN. 

 
2. Dla terenu MN ustala się przeznaczenie 

podstawowe - lokalizacja zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, w zabudowie wolnosto-
jącej, bliźniaczej lub zwartej, usług podstawo-
wych, lokalizowanych w parterach budynków 
lub jako obiekty wolnostojące, na istniejących 
działkach lub wydzielanych na zasadach okre-
ślonych w niniejszym planie. 

 
3. Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja 

obiektów kubaturowych towarzyszących funkcji 
podstawowej - garaŜe i budynki gospodarcze, 
infrastruktura techniczna, parkingi, mała archi-
tektura, zieleń oraz zabudowa zagrodowa nie 
wychodząca swa uciąŜliwością poza granice 
własności. 

 
4. Dopuszcza się odbudowę, nadbudowę i 

rozbudowę istniejących budynków przy granicy 
działki lub w odległości mniejszej niŜ 3,0 m, a nie 
mniejszej niŜ 1,5 m w sytuacji istniejących dzia-
łek węŜszych niŜ określone w ustaleniach ogól-
nych, nie posiadających realnej moŜliwości ich 
poszerzenia, niezaleŜnie od terminu realizacji 
zabudowy na działce sąsiadującej, pod warun-
kiem nie ograniczania moŜliwości zabudowy na 
działce sąsiedniej. Dopuszcza się równieŜ lokali-
zacje sieci urządzeń infrastruktury technicznej. 

 
5. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
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terenów z uwzględnieniem ustaleń komunika-
cyjnych planu. 

 
6. W zabudowie i zagospodarowaniu dzia-

łek naleŜy uwzględniać ustalenia ogólne planu, 
w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i 
funkcji terenu. 

 
7. Forma nowych budynków dostosowana 

winna być do architektury regionalnej i lokal-
nych tradycji: 
a) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-

niowej nie powinna przekraczać 2,5 kondy-
gnacji (8 m do najwyŜszego gzymsu i 13 m 
do kalenicy dachu), 

b) wskazany rzut poziomy prostokątny budynku 
z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

c) dachy wypuszczone poza ściany szczytowe, 
kąt nachylenia od 30 do 75 % z tolerancją 
około 15 %. Dopuszcza się odstępstwa od 
tych zasad w przypadkach zastosowania 
ścian ogniowych, 

d) wskazane ciemne kolory pokrycia dachów, 
e) nowe budynki gospodarcze, usługowe oraz 

rozbudowa i przebudowa istniejących bu-
dynków naleŜy kształtować z zachowaniem 
przepisów szczególnych, 

f) wysokość budynków gospodarczych oraz 
związanych z działalnością usługową ustala 
się maksymalnie 1,5 kondygnacji liczonych 
od poziomu terenu do okapu dachu. 

g) o maksymalnym wskaźniku intensywności 
zabudowy netto w wysokości - 0,7 (stosunek 
sumy powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynków znajdujących się i 
projektowanych na działce w obrysie ze-
wnętrznym murów do powierzchni działki), 
 
8. Warunki z zakresu ochrony środowiska 

dla wyznaczonego terenu ustala się analogicznie 
jak określono w § 13 niniejszej uchwały. 
 

§ 21.1. Wyznacza się teren tereny zabudo-
wy mieszkaniowej z usługami oznaczone na 
rysunku planu symbolem „1MU, 2MU, 3MU, 
4MU, 5MU, 6MU”. 
 

2. Ustala się dla wyznaczonych w ustępie 
1, terenów następujące przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania: 
1) Jako przeznaczenie podstawowe w zago-

spodarowaniu wyznaczonych terenów ustala 
się zabudowę mieszkaniową z usługami o 
maksymalnym wskaźniku intensywności za-
budowy netto w wysokości - 0,5 (stosunek 
sumy powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynków znajdujących się i 
projektowanych na działce w obrysie ze-
wnętrznym murów do powierzchni działki),  

2) Na wyznaczonych terenach dopuszcza się 
lokalizację: 
a) obiektów gospodarczych, garaŜowych, 

usługowych wbudowanych lub stano-
wiących samodzielne obiekty, 

b) sieci urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) zieleni urządzonej, zadrzewień, zakrzewień. 
 
3. Obiekty i urządzenia, o których mowa w 

ustępie 2 moŜna lokalizować pod warunkiem: 
a) Ŝe stanowią one uzupełnienie lub wzboga-

cenie przeznaczenia podstawowego,  
b) zachowania zasady, Ŝe obiekty z zakresu 

przeznaczenia dopuszczalnego nie będą 
łącznie zajmowały więcej niŜ 30 % po-
wierzchni działki, 

c) nienaruszania zasad zagospodarowania te-
renów określonych w dalszych przepisach 
niniejszego paragrafu, dotyczących architek-
tury obiektów. 
 
4. Istniejąca zabudowa na wyznaczonych 

terenach moŜe podlegać wymianie, rozbudowie, 
przebudowie oraz zmianie sposobu uŜytkowania 
wymienionego w ustępie 1 i 2, przeznaczenia 
terenów. 

 
5. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów z uwzględnieniem ustaleń komunika-
cyjnych planu. 

 
6. W zabudowie i zagospodarowaniu dzia-

łek naleŜy uwzględniać ustalenia ogólne planu, 
w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i 
funkcji terenu. 

 
7. Forma nowych budynków dostosowana 

winna być do architektury regionalnej i lokal-
nych tradycji: 
h) maksymalna wysokość zabudowy nie po-

winna przekraczać 2,5 kondygnacji (8 m do 
najwyŜszego gzymsu i 13 m do kalenicy dachu), 

i) wskazany rzut poziomy prostokątny budynku 
z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

j) dachy wypuszczone poza ściany szczytowe, 
kąt nachylenia od 30 do 75 % z tolerancją 
około 15 %. Dopuszcza się odstępstwa od 
tych zasad w przypadkach zastosowania 
ścian ogniowych, 

k) wskazane ciemne kolory pokrycia dachów, 
l) nowe budynki gospodarcze, usługowe oraz 

rozbudowa i przebudowa istniejących bu-
dynków naleŜy kształtować z zachowaniem 
przepisów szczególnych, 

m) wysokość budynków gospodarczych oraz 
związanych z działalnością usługową ustala 
się maksymalnie 1,5 kondygnacji liczonych 
od poziomu terenu do okapu dachu. 
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n) o maksymalnym wskaźniku intensywności 

zabudowy netto w wysokości - 0,7 (stosunek 
sumy powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynków znajdujących się i 
projektowanych na działce w obrysie ze-
wnętrznym murów do powierzchni działki), 

 
9. Warunki z zakresu ochrony środowiska 

dla wyznaczonego terenu ustala się analogicznie 
jak określono w § 13 niniejszej uchwały. 
 

§ 22.1. Wyznacza się tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolem: „1UP, 2UP” - tereny 
usług publicznych. 
Wyznacza się tereny usług publicznych, z pod-
stawowym przeznaczeniem pod: 
1 UP - usługi administracji gospodarczej, domy 

opieki społecznej, 
2 UP - usługi rzemiosła, handlu i gastronomii. 

 
2. Ustala się dla wyznaczonych w ustępie 

1, terenów następujące przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania: 
1) Jako przeznaczenie podstawowe w zago-

spodarowaniu wyznaczonych terenów ustala 
się zabudowę usług publicznych o maksy-
malnym wskaźniku intensywności zabudowy 
netto w wysokości - 0,5 (stosunek sumy po-
wierzchni wszystkich kondygnacji nadziem-
nych budynków znajdujących się i projekto-
wanych na działce w obrysie zewnętrznym 
murów do powierzchni działki),  

2) Na wyznaczonych terenach dopuszcza się 
lokalizację: 
a) obiektów gospodarczych, garaŜowych, 

wbudowanych lub stanowiących samo-
dzielne obiekty, 

b) sieci urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) zieleni urządzonej, zadrzewień, zakrzewień. 
 
3. Obiekty i urządzenia, o których mowa w 

ustępie 2 pkt. 2 moŜna lokalizować pod warun-
kiem: 
a) Ŝe stanowią one uzupełnienie lub wzboga-

cenie przeznaczenia podstawowego,  
b) zachowania zasady, Ŝe obiekty z zakresu 

przeznaczenia dopuszczalnego nie będą 
łącznie zajmowały więcej niŜ 30 % po-
wierzchni działki, 

c) nienaruszania zasad zagospodarowania te-
renów określonych w dalszych przepisach 
niniejszego paragrafu, dotyczących architek-
tury obiektów. 
 
4. Obiekty i urządzenia, o których mowa w 

ustępie 2 pkt. 2 moŜna lokalizować pod warun-
kiem: 
1) Dostosowania do charakteru i wymagań 

przeznaczenia podstawowego, 

2) Nienaruszania zasad zagospodarowania 
terenów, o których mowa w ustępie 5.  
 
5. Na terenach usług publicznych, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania: 
1) Nieprzekraczalną wysokość zabudowy usłu-

gowej ustala się na 3 kondygnacje, 
2) Parkingi związane z lokalizowanymi usługa-

mi powinny być zlokalizowane na terenie 
działki przeznaczonej dla danej usługi, do-
puszcza się realizację zatoki postojowej przy 
jezdni ulicy osiedlowej, 

3) Forma nowych budynków dostosowana 
winna być do architektury regionalnej i lo-
kalnych tradycji: 
a) maksymalna wysokość zabudowy nie 

powinna przekraczać 8,5 m do najwyŜ-
szego gzymsu i 17 m do kalenicy dachu, 

b) dachy wypuszczone poza ściany szczy-
towe, kąt nachylenia od 25 do 75 % z to-
lerancją około 15 %. Dopuszcza się od-
stępstwa od tych zasad w przypadkach 
zastosowania ścian ogniowych, 

c) wskazane ciemne kolory pokrycia da-
chów, 

d) nowe budynki gospodarcze, garaŜowe, 
usługowe oraz rozbudowę i przebudowę 
istniejących budynków naleŜy kształto-
wać z zachowaniem przepisów szczegól-
nych, 

e) wysokość budynków gospodarczych, ga-
raŜowych oraz związanych z działalno-
ścią usługową ustala się maksymalnie 
1,5 kondygnacji liczonych od poziomu 
terenu do okapu dachu. 

4) Nie wprowadza się ograniczeń w zakresie 
materiałów konstrukcyjnych. 

 
6. Istniejąca zabudowa na wyznaczonych 

terenach moŜe podlegać wymianie, rozbudowie, 
przebudowie oraz zmianie sposobu uŜytkowania 
wymienionego w ustępie 1 i 5, przeznaczenia 
terenów. 

 
7. Warunki z zakresu ochrony środowiska 

dla wyznaczonego terenu ustala się analogicznie 
jak określono w § 13 niniejszej uchwały. 

 
8. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów z uwzględnieniem ustaleń komunika-
cyjnych planu. 

 
9. W zabudowie i zagospodarowaniu dzia-

łek naleŜy uwzględniać ustalenia ogólne planu, 
w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i 
funkcji terenu. 
 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 150  7175  Poz. 1369 

 
§ 23.1. Ustala się przeznaczenie i zasady 

zagospodarowania terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolem: „1 UT, 2 UT” - tereny 
usług technicznych z podstawowym przeznacze-
niem pod zakłady produkcyjne rzemieślnicze, 
bazy, składy i magazyny. 

 
2. Ustala się dla wyznaczonych w ustępie 

1, terenów następujące przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania: 
1) Jako przeznaczenie podstawowe w zago-

spodarowaniu wyznaczonych terenów ustala 
się zabudowę usług technicznych o maksy-
malnym wskaźniku intensywności zabudowy 
netto w wysokości - 0,7 (stosunek sumy po-
wierzchni wszystkich kondygnacji nadziem-
nych budynków znajdujących się i projekto-
wanych na działce w obrysie zewnętrznym 
murów do powierzchni działki),  

2) Na wyznaczonych terenach dopuszcza się 
lokalizację: 
a) obiektów gospodarczych, garaŜowych, 

wbudowanych lub stanowiących samo-
dzielne obiekty, w jednostce 2 UT do-
puszcza się lokalizację zabudowy miesz-
kaniowej dla właściciela nieruchomości, 

b) sieci urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) zieleni urządzonej, zadrzewień, zakrzewień. 
 
3. Obiekty i urządzenia, o których mowa w 

ustępie 2 pkt. 2 moŜna lokalizować pod warun-
kiem: 
a) Ŝe stanowią one uzupełnienie lub wzboga-

cenie przeznaczenia podstawowego,  
b) zachowania zasady, Ŝe obiekty z zakresu 

przeznaczenia dopuszczalnego nie będą 
łącznie zajmowały więcej niŜ 30 % po-
wierzchni działki, 

c) nienaruszania zasad zagospodarowania te-
renów określonych w dalszych przepisach 
niniejszego paragrafu, dotyczących architek-
tury obiektów. 
 
4. Obiekty i urządzenia, o których mowa w 

ustępie 2 pkt. 2 moŜna lokalizować pod warun-
kiem: 
1) Dostosowania do charakteru i wymagań 

przeznaczenia podstawowego, 
2) Nienaruszania zasad zagospodarowania 

terenów, o których mowa w ustępie 5.  
 
5. Na terenach usług publicznych, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania: 
4) Nieprzekraczalną wysokość zabudowy usłu-

gowej ustala się na 2 kondygnacje, 
5) Parkingi związane z lokalizowanymi usługa-

mi powinny być zlokalizowane na terenie 
działki przeznaczonej dla danej usługi,  

6) Forma nowych budynków dostosowana 
winna być do architektury regionalnej i lo-
kalnych tradycji: 
a) maksymalna wysokość zabudowy nie 

powinna przekraczać 7 m do najwyŜsze-
go gzymsu i 15 m do kalenicy dachu, 

b) dachy wypuszczone poza ściany szczy-
towe, kąt nachylenia od 15 do 70 % z to-
lerancją około 15 %. Dopuszcza się od-
stępstwa od tych zasad w przypadkach 
zastosowania ścian ogniowych, 

c) nowe budynki gospodarcze, garaŜowe, 
usługowe oraz rozbudowę i przebudowę 
istniejących budynków naleŜy kształto-
wać z zachowaniem przepisów szczegól-
nych, 

d) wysokość budynków gospodarczych, ga-
raŜowych oraz związanych z działalno-
ścią usługową ustala się maksymalnie 
1,5 kondygnacji liczonych od poziomu 
terenu do okapu dachu. 

4) Nie wprowadza się ograniczeń w zakresie 
materiałów konstrukcyjnych. 
 
6. Istniejąca zabudowa na wyznaczonych 

terenach moŜe podlegać wymianie, rozbudowie, 
przebudowie oraz zmianie sposobu uŜytkowania 
wymienionego w ustępie 1 i 5, przeznaczenia 
terenów. 

 
7. Na terenach usług technicznych, obo-

wiązują następujące warunki z zakresu ochrony 
środowiska: 
1) UciąŜliwość obiektów usługowych i innych 

nie moŜe wykraczać poza teren działki, 
2) Zalecane jest ogrzewanie zabudowy przez 

zastosowanie paliwa ekologicznego, 
3) w projektowaniu i realizacji nowej zabudo-

wy, wymagającej komfortu akustycznego, 
naleŜy stosować zasady akustyki architekto-
nicznej i urbanistycznej,  

4) pozostałe ustalenia z zakresu ochrony śro-
dowiska dla wyznaczonego terenu ustala się 
analogicznie jak „określono w § 13 niniejszej 
uchwały.. 
 
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

ustala się zakaz: 
1) realizacji obiektów powodujących degradację 

środowiska, a takŜe urządzeń wodochłon-
nych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mo-
głoby naruszyć równowagę lokalnych zaso-
bów wodnych, 

2) realizacji obiektów budowlanych przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi. 

 
9. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
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terenów z uwzględnieniem ustaleń komunika-
cyjnych planu. 

 
10. W zabudowie i zagospodarowaniu 

działek naleŜy uwzględniać ustalenia ogólne 
planu, w zakresie odpowiadającym uwarunko-
waniom i funkcji terenu. 
 

§ 24.1. Ustala się przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolem: „U” - tereny usług. 

 
2. Ustala się dla wyznaczonych w ustępie 

1, terenów następujące przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania: 
1) Jako przeznaczenie podstawowe w zago-

spodarowaniu wyznaczonych terenów ustala 
się zabudowę usług o maksymalnym wskaź-
niku intensywności zabudowy netto w wy-
sokości - 0,7 (stosunek sumy powierzchni 
wszystkich kondygnacji nadziemnych bu-
dynków znajdujących się i projektowanych 
na działce w obrysie zewnętrznym murów 
do powierzchni działki),  

2) Na wyznaczonych terenach dopuszcza się 
lokalizację: 
d) obiektów gospodarczych, garaŜowych 

wbudowanych lub stanowiących samo-
dzielne obiekty oraz zabudowy mieszka-
niowej,  

e) sieci urządzeń infrastruktury technicznej, 
f) zieleni urządzonej, zadrzewień, zakrze-

wień. 
 
3. Obiekty i urządzenia, o których mowa w 

ustępie 2 moŜna lokalizować pod warunkiem: 
a) Ŝe stanowią one uzupełnienie lub wzboga-

cenie przeznaczenia podstawowego,  
b) zachowania zasady, Ŝe obiekty z zakresu 

przeznaczenia dopuszczalnego nie będą 
łącznie zajmowały więcej niŜ 30 % po-
wierzchni działki, 
 
4. Obiekty i urządzenia, o których mowa w 

ustępie 2 moŜna lokalizować pod warunkiem: 
3) Dostosowania do charakteru i wymagań 

przeznaczenia podstawowego, 
4) Nienaruszania zasad zagospodarowania 

terenów, o których mowa w ustępie 5.  
 
5. Na terenach usług, ustala się następują-

ce zasady zagospodarowania: 
1) Nieprzekraczalną wysokość zabudowy usłu-

gowej ustala się na 2 kondygnacje,  
2) Parkingi związane z lokalizowanymi usługa-

mi powinny być zlokalizowane na terenie 
działki przeznaczonej dla danej usługi, do-
puszcza się realizację zatoki postojowej przy 
jezdni ulicy osiedlowej,  

3) Forma nowych budynków dostosowana 
winna być do architektury regionalnej i lo-
kalnych tradycji: 
a) maksymalna wysokość zabudowy nie 

powinna przekraczać 7 m do najwyŜsze-
go gzymsu i 12 m do kalenicy dachu, 

b) dachy wypuszczone poza ściany szczy-
towe, kąt nachylenia od 25 do 75 % z to-
lerancją około 15 %. Dopuszcza się od-
stępstwa od tych zasad w przypadkach 
zastosowania ścian ogniowych, 

c) wskazane ciemne kolory pokrycia dachów, 
d) nowe budynki gospodarcze, garaŜowe 

oraz rozbudowę i przebudowę istnieją-
cych budynków naleŜy kształtować z za-
chowaniem przepisów szczególnych, 

e) wysokość budynków gospodarczych, ga-
raŜowych oraz związanych z działalno-
ścią usługową ustala się maksymalnie 
1,5 kondygnacji liczonych od poziomu 
terenu do okapu dachu. 

4) Nie wprowadza się ograniczeń w zakresie 
materiałów konstrukcyjnych. 

 
6. Istniejąca zabudowa na wyznaczonych 

terenach moŜe podlegać wymianie, rozbudowie, 
przebudowie oraz zmianie sposobu uŜytkowania 
wymienionego w ustępie 1 i 5, przeznaczenia 
terenów. 

 
7. Warunki z zakresu ochrony środowiska 

dla wyznaczonego terenu ustala się analogicznie 
jak określono w § 13 niniejszej uchwały. 
 

§ 25.1. Ustala się przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolem „1KS, 2KS i KP” - te-
reny obsługi urządzeń komunikacyjnej samo-
chodowej. 

 
2. Tereny oznaczone symbolami 1 KS, 

2 KS i KP przeznaczone są w planie pod budowę 
stacji paliw,  

 
3. Urządzenie stacji paliw obejmować moŜe: 

1) zespół zbiorników i dystrybutorów na paliwa 
płynne lub gazowe, 

2) budynki handlowo-socjalne związane z ob-
sługą stacji. 
 
4. Dopuszcza się: 

1) budowę obiektów i urządzeń związanych z 
obsługą ruchu komunikacyjnego, m.in. myj-
nie samochodów, stacje obsługi samocho-
dów, małą gastronomię i motel, w jednostce 
1 KS dopuszcza się zabudowę mieszkaniową 
z wbudowaną usługą w pasie 100 m od drogi. 

2) obiekty i urządzenia, o których mowa w pkt 2 
i 3 mogą być realizowane pod warunkiem, Ŝe 
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uciąŜliwość związana z działalnością nie bę-
dzie wykraczać poza granice obszaru „1KS, 
2KS i KP”. 
 
5. Ustala się dla wyznaczonych w ustępie 

1, terenów następujące przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania: 
1) Jako przeznaczenie podstawowe w zago-

spodarowaniu wyznaczonych terenów ustala 
się tereny obsługi urządzeń komunikacji sa-
mochodowej o maksymalnym wskaźniku in-
tensywności zabudowy netto w wysokości - 
0,8 (stosunek sumy powierzchni wszystkich 
kondygnacji nadziemnych budynków znajdu-
jących się i projektowanych na działce w ob-
rysie zewnętrznym murów do powierzchni 
działki),  

2) Na wyznaczonych terenach dopuszcza się 
lokalizację: 
a) obiektów gospodarczych wbudowanych 

lub stanowiących samodzielne obiekty, 
b) sieci urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) zieleni urządzonej, zadrzewień, zakrzewień. 

 
6. Obiekty i urządzenia, o których mowa w 

ustępie 5 pkt. 2 moŜna lokalizować pod warun-
kiem: 
a) Ŝe stanowią one uzupełnienie lub wzbogace-

nie przeznaczenia podstawowego,  
b) zachowania zasady, Ŝe obiekty z zakresu 

przeznaczenia dopuszczalnego nie będą 
łącznie zajmowały więcej niŜ 30 % po-
wierzchni działki, 

c) nienaruszania zasad zagospodarowania te-
renów określonych w dalszych przepisach 
niniejszego paragrafu, dotyczących architek-
tury obiektów, 

d) dostosowania do charakteru i wymagań 
przeznaczenia podstawowego,  

e) nienaruszania zasad zagospodarowania te-
renów, o których mowa w ustępie 8.  
 
8. Ustala się następujące zasady zagospo-

darowania: 
1) Nieprzekraczalną wysokość zabudowy usłu-

gowej ustala się na 3 kondygnacje,  
2) Parkingi związane z lokalizowanymi usługa-

mi powinny być zlokalizowane na terenie 
działki przeznaczonej dla danej usługi, 

3) Forma nowych budynków dostosowana 
winna być do architektury regionalnej i lo-
kalnych tradycji: 
a) maksymalna wysokość zabudowy nie 

powinna przekraczać 8 m do najwyŜsze-
go gzymsu i 14 m do kalenicy dachu, 

b) dachy wypuszczone poza ściany szczy-
towe, kąt nachylenia od 25 do 75 % z to-
lerancją około 15 %. Dopuszcza się od-

stępstwa od tych zasad w przypadkach 
zastosowania ścian ogniowych, 

c) nowe budynki gospodarcze oraz rozbu-
dowę i przebudowę istniejących budyn-
ków naleŜy kształtować z zachowaniem 
przepisów szczególnych, 

d) wysokość budynków gospodarczych 
ustala się maksymalnie 1,5 kondygnacji 
liczonych od poziomu terenu do okapu 
dachu. 

4) Nie wprowadza się ograniczeń w zakresie 
materiałów konstrukcyjnych. 
 
9. Na terenach obsługi urządzeń komuni-

kacyjnej samochodowej, obowiązują następują-
ce warunki z zakresu ochrony środowiska: 
1) uciąŜliwość obiektów usługowych i innych 

nie moŜe wykraczać poza teren działki, 
2) zalecane jest ogrzewanie zabudowy przez 

zastosowanie paliwa ekologicznego, 
3) w projektowaniu i realizacji nowej zabudo-

wy, wymagającej komfortu akustycznego, 
naleŜy stosować zasady akustyki architekto-
nicznej i urbanistycznej,  

4) pozostałe ustalenia z zakresu ochrony śro-
dowiska dla wyznaczonego terenu ustala się 
analogicznie jak „określono w § 13 niniejszej 
uchwały. 

 
§ 26.1. Wyznacza się obszar uŜytków rol-

nych oznaczony na rysunku planu symbolem 
„RP”, podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod uprawy rolne, sadownicze, ogrodnicze, 
uŜytki zielone. 

 
2. Dopuszcza się w ramach wyznaczonego 

obszaru: 
1) Lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej w sytuacji braku moŜliwości ich 
trasowania lub lokalizacji poza wyznaczo-
nym terenem „RP”, 

2) Lokalizację tras i urządzeń komunikacji - w 
sytuacji braku moŜliwości ich trasowania po-
za terenami „RP”, 

3) Zadrzewienia i zakrzewienia jako zabezpie-
czenie stoków wąwozów, jarów, dolin przed 
erozją. 

4) Rozbudowę, nadbudowę oraz lokalizowanie 
nowej zabudowy będącej uzupełnieniem ist-
niejącej zabudowy zagrodowej na terenach 
rolnych, dla nowej zabudowy naleŜy zacho-
wać wymogi zgodnie z § 13.  

5) Lokalizację elektrowni wiatrowych, w odle-
głościach nie powodujących uciąŜliwości dla 
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, 
 
3. Nie dopuszcza się na wyznaczonym ob-

szarze: 
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1) Zmiany samowolnego sposobu uŜytkowania 

rolniczego na terenach zagroŜonych erozją tj. 
zbocza wąwozów i głęboko wciętych zboczy 
dolin płaskodennych, 

2) Realizacji obiektów produkcyjnych degradu-
jących środowisko. 
 
4. Na obszarach uŜytków rolnych na sto-

kach zagroŜonych erozją zaleca się stosowanie 
w agrotechnice poprzecznej orki i tworzenia te-
ras uprawowych. 

 
5. Istniejące w granicach terenu zabudo-

wania mieszkalno-gospodarcze przewiduje się 
do zachowania z moŜliwością rozbudowy, prze-
budowy, nadbudowy i wymiany obiektów i 
urządzeń, podnoszących standardy zamieszki-
wania i produkcji, w granicach terenów dla któ-
rych zakaz zabudowy nie wynika z innych usta-
leń planu. 

 
6. Dopuszcza się wykorzystywanie istnie-

jących siedlisk na cele rekreacyjno-agro-
turystyczne, z zastrzeŜeniem ograniczeń okre-
ślonych w p. 5. 

 
7. W granicach terenów rolnych, w pasach 

dróg dojazdowych do pól, dopuszcza się lokali-
zację terenowych ścieŜek rowerowych. 

§ 27.1. Wyznacza się tereny projektowa-
nych dolesień oznaczone na rysunku planu 
symbolem „ZL”. 

 
2. Zalesienia terenów winny być realizo-

wane z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) Tworzenie lasów o róŜnorodnej charaktery-

styce ekologicznej, zróŜnicowanych środo-
wiskowo. 

2) Zachowania róŜnorodności i urozmaicenia 
przebiegu linii brzegowej oraz kształtowania 
bogatych przyrodniczo ekotonów. 

3) Nie zalesiania wrzosowisk, torfowisk i łąk 
pełniących waŜne funkcje ekologiczne i kra-
jobrazowe. 
 
3. Wyklucza się zalesienia: 

- w pasie o szerokości 11 m wzdłuŜ linii 15 kV, 
po 5,5 m w obie strony od osi linii. 

- w pasie o szerokości 20 m wzdłuŜ linii 110 kV, 
po 10 m w obie strony od osi linii. 
 
4. W granicach terenów rolnych, w pasach 

dróg dojazdowych do pól, dopuszcza się lokali-
zację terenowych ścieŜek rowerowych. 

 
Rozdział IV 

Przepisy szczególne 
 

§ 26. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 
ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, dla terenów objętych niniejszym 
planem ustala się jednorazową opłatę od wzro-
stu wartości nieruchomości w następujących 
wysokościach: 

MN, MR, U/MN - 15 %  
R - 1 % 
PU, S - 20 % 
KS - 30 % 

 
Rozdział V 

Przepisy końcowe 
 

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi OŜarowa. 

 
§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 

 
§ 29. W zakresie uregulowanym niniejszą 

uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Zawada, zatwierdzone uchwałą Nr XXVII/130/2000 
Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 20 grudnia 2000r 
w części dotyczącej obszaru objętego niniejszą 
uchwałą. 

 
§ 30. Uchwała obowiązuje po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek 
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Załączniki do uchwały Nr XXIX/199/2008 
Rady Miejskiej w OŜarowie 
z dnia 17 grudnia 2008r. 
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Załącznik Nr 3 

 
Załącznik w sprawie rozstrzygnięcia Burmistrza OŜarowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobów. 
 
Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości 
Sobów w zakresie obejmującym granice admi-
nistracyjne wsi Sobów, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko i opracowaniem ekofi-
zjograficznym został wyłoŜony do publicznego 
wglądu w dniach od 22.09.2008r. do 13.10.2008r. 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w OŜarowie, 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w „projekcie 
zmiany...” rozwiązaniami odbyła się w dniu 
13.10.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w OŜarowie. Termin wnoszenia uwag upłynął 
z dniem 27.10.2008r. We wskazanym okresie nie 
wpłynęły Ŝadne wnioski ani uwagi. 

 
Załącznik Nr 4 

 
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w OŜarowie o sposobie realizacji i zasad finansowania inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących do zadań własnych gminy 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm) określa się w następujący sposób realizacji 
oraz zasady finansowania inwestycji, które nale-
Ŝą do zadań własnych gminy: 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1592) inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, słuŜące zaspokojeniu zbio-

rowych potrzeb mieszkańców, stanowią zadania 
własne gminy.  
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
przewidziane do obsługi: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego”, obejmują 
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyji sani-
tarnej ze środków własnych gminy oraz pozy-
skanych w WFOŚ, NFOŚ, funduszy UE, a takŜe 
innych funduszy ceowych. 

 
 

1370 
 

UCHWAŁA Nr XXiX/200/2008 
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE 

 
z dnia 17 grudnia 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Zawada gmina OŜarów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) i po stwierdzeniu zgodno-
ści ustaleń zmiany nr 2 miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego miejscowości 
Zawada z ustaleniami Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy OŜarów - zmianą studium, 
uchwalonym uchwałą Nr XVIII/114/08 Rady 
Miejskiej w OŜarowie z dnia 30 stycznia 2008r., 
Rada Miejska w OŜarowie uchwala co następuje: 

 
Rozdział I 

Przepisy wprowadzające 
 

§ 1. Uchwala się zmianę nr II miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Zawada gmina OŜarów, zwaną 
dalej „planem”. 

 

§ 2. Plan obejmuje granice określone w 
uchwale Nr XXXVI/249/2005 Rady Miejskiej w 
OŜarowie z dnia 06 grudnia 2005r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia II zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Zawada. 
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§ 3. Integralne części uchwały stanowią: 

1. Rysunek planu - załącznik Nr 1 do uchwały - 
plansza podstawowa, wykonana na mapie w 
skali 1:2000 - kompilacja elektroniczna map 
ewidencyjnych uzyskanych z zasobów Po-
wiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Opatowie, określający: 
- granice terenu objętego planem, 
- linie rozgraniczające tereny o róŜnym 

przeznaczeniu i róŜnych zasadach zago-
spodarowania, ściśle określone i orienta-
cyjne, 

- przeznaczenie terenów, określone sym-
bolami literowo-cyfrowymi, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy, 
- granice stref wynikających z przepisów o 

ochronie środowiska i przyrody, zdrowia 
ludzi, 

- granice administracyjne. 
2. Rysunek planu - załącznik Nr 2 do uchwały - 

infrastruktura techniczna, wykonana na ma-
pie w skali 1:2000 - kompilacja elektroniczna 
map ewidencyjnych uzyskanych z zasobów 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej w Opatowie, okre-
ślający: 
- granice terenu objętego planem, 
- linie rozgraniczające tereny o róŜnym 

prze-znaczeniu i róŜnych zasadach zago-
spodarowania, ściśle określone i orienta-
cyjne, 

- przebieg infrastruktury technicznej, 
- granice stref wynikających z przepisów o 

ochronie środowiska i przyrody, zdrowia 
ludzi, 

- granice administracyjne. 
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu - załącznik Nr 3 do 
uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasa-
dach finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, określonych w pla-
nie, naleŜących do zadań własnych gminy - 
załącznik Nr 4 do uchwały. 

 
§ 4.1. Opracowanie niniejszego planu zo-

stało poprzedzone „Opracowaniem ekofizjogra-
ficznym dla gminy i miasta OŜarowa”, określają-
cym podstawowe uwarunkowania wynikające z 
zasobów środowiska naturalnego i ich ochrony, 
w obrębie terenu objętego planem i uwzględ-
nione w niniejszym planie. 

 
2. Opracowywana równolegle z niniejszym 

planem, prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu planu, stanowiąca ocenę przyjętych 
rozwiązań, została poddana procedurze opinio-
wania i wyłoŜenia do publicznego wglądu rów-
nolegle z projektem planu. 

3. Opracowana została prognoza skutków 
finansowych uchwalenia planu, oceniająca skut-
ki ekonomiczne podjęcia niniejszej uchwały. 
 

§ 5.1. Celem planu jest ustalenie przezna-
czenia i zasad zagospodarowania terenu, w gra-
nicach określonych w § 2, uwzględniających 
uwarunkowania i kierunki zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy OŜarów, określo-
ne w „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
OŜarów” - zmianą studium, uchwalonym uchwa-
łą Nr XVIII/114/08 Rady Miejskiej w OŜarowie z 
dnia 30 stycznia 2008r.; wynikające z: 
- uwarunkowań zewnętrznych rozwoju miasta 

i gminy OŜarów; 
- zasobów i ochrony środowiska przyrodni-

czego i kulturowego; 
- dotychczasowego zagospodarowania prze-

strzennego miasta i gminy; 
- potrzeb rozwojowych gminy zgodnych z 

kierunkami polityki przestrzennej. 
 
2. Niniejszy plan jest zgodny ze „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy OŜarów” - zmiana 
studium, uchwalonym uchwałą Nr XVIII/114/08 
Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 30 stycznia 
2008r. 

 
§ 6. Przedmiotem ustaleń planu są: 

- Tereny zespołów zabudowy mieszkaniowej 
zagrodowej i jednorodzinnej z moŜliwością 
realizacji usług oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem „MN”; 

-  Tereny rozproszonej zabudowy mieszkanio-
wej do adaptacji - oznaczone na rysunku 
planu symbolem „MR”;  

- Tereny usług z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej - oznaczone na rysunku planu 
symbolem „U/MN”; 

- Teren działalności produkcyjnej (istniejący 
tartak) - oznaczony w planie symbolem „PU”; 

- Obszar działalności gospodarczych, rolni-
czych, nierolniczych, komunalnych, w tym: 
a) stacja paliw (symbol wewnętrzny „KS”); 
b) skład złomu (symbol wewnętrzny „S”); 
c) ujęcie wody (symbol wewnętrzny „WW”); 

- Tereny gospodarki rolnej, ogrodniczej, uŜyt-
ków zielonych - oznaczone na rysunku planu 
symbolem „RP”; 

- Tereny istniejących lasów i projektowanych 
dolesień - oznaczone na rysunku planu sym-
bolem „ZL”. 

- Tereny udokumentowanych stanowisk ar-
cheologicznych - oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem „Ak”. 

- Tereny komunikacji drogowej - oznaczone 
na rysunku planu symbolem „KD”. 
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- Tereny urządzeń obsługi komunikacji samo-

chodowej - oznaczone na rysunku planu 
symbolem „KS”. 

- Tereny urządzeń i zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 
a) elektroenergetyka „EE”; 
b) gospodarka wodna „W”; 
c) usuwanie nieczystości - projektowana 

przepompownia ścieków sanitarnych i 
projektowany przewód tłoczny - ozna-
czone na rysunku planu „IT-P”; 

d) telekomunikacja „UŁ; 
e) gazownictwo „G”. 

 dla których ustala się: 
- przeznaczenie terenów; 
- linie rozgraniczające tereny o róŜnym 

przeznaczeniu i róŜnych zasadach zago-
spodarowania; 

- lokalne warunki i zasady kształtowania 
zabudowy, zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
maksymalne wskaźniki powierzchni za-
budowy; 

- zasady i warunki podziału terenu na 
działki budowlane; 

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej; 

- tymczasowe sposoby uŜytkowania terenu. 
 
§ 7.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

uchwale stanowią podstawę do określenia spo-
sobu zabudowy i zagospodarowania terenu ob-
jętego planem. 

 
2. Ustalenia ogólne planu wraz z ustale-

niami szczegółowymi dotyczącymi, poszczegól-
nych terenów i infrastruktury technicznej, sta-
nowią integralną część ustaleń planu. Pominię-
cie lub wybiórcze stosowanie poszczególnych 
ustaleń, powoduje niezgodność z niniejszym 
planem. 

 
3. W razie wystąpienia wątpliwości lub 

niejednoznaczności przy odczytywaniu ustaleń 
planu, niezbędne jest zasięgnięcie opinii urbani-
stycznej. Opinia urbanistyczna nie zwalnia od 
przestrzegania przepisów szczególnych, a o jej 
niezbędności rozstrzyga w trybie roboczym, or-
gan uprawniony do podejmowania decyzji w 
oparciu o ustalenia niniejszego planu 

 
4. Zmiana przepisów szczególnych lub in-

stytucji związanych z treścią ustaleń planu nie 
powoduje potrzeby zmiany planu, jeŜeli w spo-
sób oczywisty daje się je dostosować do nowe-
go stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich isto-
ty. W sprawach kontrowersyjnych naleŜy uzy-
skać opinię urbanistyczną. 

5. Dla spraw nie uregulowanych ustale-
niami niniejszego planu naleŜy stosować ogól-
nie obowiązujące przepisy szczególne. 

 
§ 8. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-

szej uchwały jest mowa o: 
- planie - naleŜy przez to rozumieć ustalenia 

dotyczące planu, o którym mowa w § 1 
uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika 
inaczej; 

- uchwale - naleŜy przez to rozumieć niniejszą 
Uchwałę Rady Miejskiej w OŜarowie, o ile z 
treści przepisu nie wynika inaczej; 

- rysunku planu - naleŜy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:2.000, sta-
nowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

- przepisach szczególnych - naleŜy przez to 
rozumieć przepisy obowiązujących ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, Polskie Nor-
my oraz akty prawa miejscowego; 

- terenie - naleŜy przez to rozumieć teren o 
określonym przeznaczeniu lub sposobie za-
gospodarowania, zawarty w liniach rozgra-
niczających i oznaczony symbolem literowo-
cyfrowym; 

- ściśle określonej linii rozgraniczającej - nale-
Ŝy przez to rozumieć linię rozgraniczającą 
róŜne przeznaczenie terenów lub ustalającą 
podział wewnętrzny tych terenów, która nie 
moŜe być przesunięta w toku realizacji pla-
nu, z wyjątkiem przypadków wynikających z 
ustaleń niniejszego planu; 

- orientacyjnej linii rozgraniczającej - naleŜy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą róŜne 
przeznaczenie terenów lub ustalającą podział 
wewnętrzny tych terenów, która moŜe być w 
uzasadnionych przypadkach, przesunięta w 
toku realizacji niniejszego planu, bez szkody 
dla rozwiązań przestrzennych określonych w 
planie; 

- przeznaczeniu podstawowym - naleŜy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaŜać na danym terenie, wyzna-
czonym liniami rozgraniczającymi, obejmu-
jące nie mniej niŜ 70 % powierzchni danego 
terenu; 

- przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŜy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŜ 
podstawowe, które uzupełniają lub wzboga-
cają przeznaczenie podstawowe; 

- usługach podstawowych - naleŜy przez to 
rozumieć usługi słuŜące zaspokojeniu po-
trzeb ludności w zakresie handlu detaliczne-
go, małej gastronomii, usług rzemieślni-
czych (fryzjer, kosmetyczka, krawiec, szklarz, 
szewc, fotograf, introligator, poligrafia, itp.) 
projektowanie, doradztwo, wypoŜyczanie, 
naprawy i konserwacja sprzętu AGD, RTV i 
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inne, które mogą być lokalizowane w grani-
cach terenów zabudowy mieszkaniowej, po 
spełnieniu wymogów wynikających z przepi-
sów szczególnych; 

- wskaźniku powierzchni zabudowy - naleŜy 
przez to rozumieć nieprzekraczalny % po-
wierzchni działki, przewidziany do zabudowy 
kubaturowej, bez powierzchni stanowiącej 
elementy zagospodarowania działki t.j, ko-
munikacja wewnętrzna, urządzenie terenu 
itp; 

- studium - naleŜy przez to rozumieć „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy OŜarów”, 
o którym mowa w § 5; 

- opinii urbanistycznej - naleŜy przez to rozu-
mieć specjalistyczną opinię, odnoszącą się 
do zagadnień zagospodarowania prze-
strzennego, wydaną przez osobę posiadają-
cą uprawnienia urbanistyczne. 

§ 9.1. Obszar objęty planem stanowią te-
reny zabudowane i grunty rolne w klasach boni-
tacyjnych od RIII do RVI - pochodzenia mineral-
nego i organicznego, dla których uzyskano zgo-
dę na zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie-
rolnicze na etapie opracowywania poprzednich 
edycji planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy, 

 
2. Pozostałe grunty rolne i leśne przewi-

dziane do zmiany przeznaczenia lub pozosta-
wienia w dotychczasowym uŜytkowaniu, w 
świetle ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. 
Nr 121, poz. 1266, z późniejszymi zmianami) nie 
wymagają uzyskania zgody na zmianę przezna-
czenia gruntu rolnego i leśnego na cele nierolni-
cze i nieleśne. 

 
Rozdział II 

Ustalenia ogólne 
 
§ 10. W granicach obszaru objętego pla-

nem wprowadza się obowiązek podporządkowa-
nia realizacji wszystkich inwestycji do potrzeby: 
- ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

i walorów architektoniczno-krajobrazowych 
terenu gminy; 

- ochrony i racjonalnego wykorzystywania 
zasobów środowiska przyrodniczego; 

- ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej; 

- ekonomicznego gospodarowania przestrze-
nią i zasobami infrastruktury technicznej; 

- sukcesywnej poprawy warunków zamiesz-
kiwania na terenie gminy Małogoszcz. 
 
§ 11. Ustala się następujące zasady ochro-

ny i kształtowania ładu przestrzennego: 
1. Istniejącą zabudowę w dobrym stanie tech-

nicznym przyjmuje się do zachowania z moŜ-
liwością jej przebudowy, nadbudowy, roz-
budowy, zmiany sposobu uŜytkowania i 
uzupełniania nowymi budynkami; pozostałe 
obiekty w złym stanie technicznym przezna-
cza się do sukcesywnej wymiany, na warun-
kach określonych w niniejszym planie. 

2. Zaleca się uzupełnianie zabudowy mieszka-
niowej, usługami wzbogacającymi infra-
strukturę społeczną i ekonomiczną, pod wa-
runkiem nie pogarszania warunków Ŝycia 
mieszkańców w zakresie czystości powietrza, 
hałasu, zanieczyszczenia wód powierzch-
niowych i podziemnych, eliminowania nie-
prawidłowości w funkcjonowaniu układu 
przestrzennego; oraz sukcesywne uzupełnia-

nie i wyposaŜanie terenu w niezbędne urzą-
dzenia infrastruktury technicznej; 

3. W projektach budowlanych nowej zabudowy 
oraz budynków przebudowywanych naleŜy 
uwzględnić potrzebę właściwego kształto-
wania zabudowy poprzez zastosowanie 
zwartych form przestrzennych, zharmonizo-
wanych z otoczeniem, nawiązujących cha-
rakterem i skalą do tradycji regionalnych. 

4. Wysokość projektowanych i przebudowy-
wanych budynków naleŜy ograniczyć: 
- mieszkalnych jednorodzinnych do dwóch 

kondygnacji nadziemnych z moŜliwością 
wykorzystania poddaszy na cele mieszka-
niowe w drugiej kondygnacji nadziemnej; 

- mieszkalnych wielorodzinnych do trzech 
kondygnacji nadziemnych z moŜliwością 
wykorzystania poddaszy na cele mieszka-
niowe w trzeciej kondygnacji nadziemnej; 

- gospodarczych, garaŜy i budynków pro-
dukcyjnych do jednej kondygnacji nad-
ziemnej, w wysokości dostosowanej do 
programu i technologii inwestycji; 

- usługowych do dwóch (w uzasadnionych 
przypadkach do trzech) kondygnacji nad-
ziemnych; 

- letniskowych do jednej kondygnacji nad-
ziemnej, z uŜytkowym poddaszem, bez 
lub z niskim podpiwniczeniem. 

5. NaleŜy stosować dachy dwuspadowe, czte-
rospadowe lub wielospadowe z moŜliwością 
zastosowania naczółków i przyczółków oraz 
poszerzonych okapów; niedopuszczalne jest 
stosowanie form i detali architektonicznych 
typu schodkowe zakończenie ścian szczyto-
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wych, zastosowanie w elewacjach lusterek, 
stłuczki porcelanowej i szklanej itp. Zalecane 
nachylenie połaci dachowych dla zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej od 20o - 45o. 

W uzasadnionych przypadkach, uwa-
runkowanych potrzebą nawiązania do istnie-
jącej zabudowy lub względami technologicz-
nymi, dopuszcza się zastosowanie dachów o 
mniejszym nachyleniu połaci dachowej. 

6. W projektach budowlanych budynków oraz 
zagospodarowaniu terenów działek naleŜy 
uwzględnić zróŜnicowane warunki fizjogra-
ficzne, orientacyjnie określone w oparciu o 
opracowanie ekofizjograficzne do planu, 
obejmujące tereny charakteryzujące się płyt-
kim poziomem wód gruntowych (płycej niŜ 
2,0 m ppt.), ograniczające moŜliwość zabu-
dowy do obiektów bez podpiwniczeń lub ze 
stosownymi zabezpieczeniami. 

7. NaleŜy zapewnić dbałość o estetykę wykoń-
czenia elewacji, stosowanie materiałów wy-
kończeniowych rodzimego pochodzenia, za-
równo w bryłach budynków, ogrodzeniach i 
elementach małej architektury towarzyszącej 
zabudowie oraz stosowanie stonowanej ko-
lorystyki zabudowy preferującej barwy natu-
ralne: biel, beŜe, brązy, rudości, zielenie, z 
dopuszczeniem pojedynczych elementów 
kontrastowych wynikających z barw lub logo 
firmy usługowej czy produkcyjnej. Zabrania 
się stosowania ogrodzeń betonowych, prefa-
brykowanych od strony dróg publicznych i te-
renów potencjalnych przestrzeni publicznych. 

8. Zaleca się, w przypadku nowych lokalizacji, 
stosowanie ujednoliconych projektów bu-
dowlanych w obrębie kilku sąsiadujących ze 
sobą działek, części osiedli mieszkaniowych. 

9. Ustala się obowiązek realizacji przy nowych 
obiektach kubaturowych zieleni wysokiej na 
obrzeŜach inwestycji, a w przypadku lokali-
zacji obiektów produkcyjnych i usługowych, 
obowiązkowe opracowanie w projekcie bu-
dowlanym, projektu zieleni, uwzględniające-
go ochronę walorów krajobrazowych i este-
tycznych terenu inwestycji. 

10. W zagospodarowaniu działek zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzin-
nej i usługowych, naleŜy przewidzieć mini-
mum 30 % powierzchni biologicznie czynnej. 

11. Wydzielanie nowych działek pod zabudowę 
musi uwzględniać potrzebę zapewnienia do-
jazdów i powstawania działek o parametrach 
umoŜliwiających swobodną lokalizację za-
budowy, nie mniejszych niŜ: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej: 
- dla działek w zabudowie wolnostoją-

cej - 800 m2 powierzchni działki, - 
18,0 m szerokości działki, 

- dla działek w zabudowie bliźniaczej - 
700 m2 powierzchni działki, - 12,0 m 
szerokości działki, 

- dla działek w zabudowie zwartej 
- 450 m2 powierzchni działki, - 8,0÷9,0 m 
szerokości działki, 

b) dla zabudowy zagrodowej, usługowej i 
produkcyjnej w dostosowaniu do pro-
gramu inwestycji, uwzględniającym 
oszczędne gospodarowanie przestrzenią; 
oraz stosowanie w zagospodarowaniu 
działek nieprzekraczalnych wskaźników 
powierzchni zabudowy: 
- 40 % - dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
- 50 % - dla zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
- 50 % - dla zabudowy mieszkalno-

usługowej i usługowej, 
- 20 % - dla zabudowy letniskowej, 
- dla pozostałych zgodnie z progra-

mem inwestycji z zachowaniem mi-
nimum 30 % powierzchni biologicz-
nie czynnej. 

12. Nie wyznacza się w planie przestrzeni pu-
blicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym; terenem mogącym 
stanowić takie przestrzenie jest podstawowy 
układ komunikacyjny w liniach rozgranicza-
jących wraz z przedpolami działek usługo-
wych i mieszkalno-usługowych, które naleŜy 
kształtować zgodnie z ustaleniami dotyczą-
cymi układu komunikacyjnego z zapewnie-
niem dbałości o ich wygląd estetyczny, uzy-
skany poprzez zastosowanie w projekcie i 
zagospodarowaniu terenu: 
- estetycznych rozwiązań nawierzchni cią-

gów pieszych i pieszojezdnych, 
- atrakcyjnych form zieleni niskiej i wysokiej, 
- małej architektury, elementów wody, rzeźby, 
- jednolitego systemu oświetleniowego, w 

tym eksponującego elementy wymaga-
jące ekspozycji, 

- ujednoliconego systemu pojemników na 
śmieci, ławek, kiosków usługowo-
handlowych, punktów informacyjno-
reklamowych itp. 

13. Ustala się następujące zasady umieszczania 
reklam i innych oznaczeń informacyjnych: 
- reklamy i inne oznaczenia informacyjne, 

lokalizowane na budynkach lub w grani-
cach działek powinny stanowić integral-
ną część projektu elewacji budynku lub 
zagospodarowania działki i dotyczyć funkcji 
obiektu, na którym są umieszczane, 

- reklamy i inne oznaczenia informacyjne 
nie powinny przesłaniać detalu architek-
tonicznego, ograniczać dostępu światła 
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dziennego do pomieszczeń budynku ani 
ograniczać komunikacji kołowej i pieszej, 

- tymczasowe ogrodzenia placów budów 
mogą być wykorzystywane do celów re-
klamowych, tylko do czasu trwania bu-
dowy, 

- reklamy i inne oznaczenia informacyjne 
nie związane z funkcją konkretnych 
obiektów mogą być lokalizowane na 
specjalnie wytypowanych miejscach po-
tencjalnej przestrzeni publicznej w spo-
sób nie kolidujący z jej zagospodarowa-
niem, w formie kompozycji przestrzennej 
lub plastycznej oraz poza terenami po-
tencjalnej zabudowy. 

14.1. W obrębie terenu objętego planem nie wy-
stępują obszary wymagające scaleń i po-
działu nieruchomości w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 
2603 z późn. zm.). 

2. Ustala się następujące zasady dokonywania 
podziału oraz łączenia i podziału nierucho-
mości: 
a) podział nieruchomości moŜe nastąpić, 

jeŜeli wydzielone działki będą bezpo-
średnio zlokalizowane przy istniejących 
drogach publicznych lub wewnętrznych; 

b) zalecany kierunek podziału prostopadły 
do linii rozgraniczających tereny dróg i ulic; 

c) dopuszcza się podziały terenu, w wyniku 
którego powstaną działki nie przylegają-
ce bezpośrednio do dróg i ulic publicz-
nych, przy spełnieniu łącznie poniŜszych 
warunków: 
- podział ten nie będzie naruszał linii 

rozgraniczających poszczególnych te-
renów, określonych na rysunku planu, 

- w przypadku terenów osiedli zabu-
dowy jednorodzinnej wydzielone 
działki będą przylegać do projekto-
wanych ulic wewnętrznych, 

- zostanie zagwarantowany dostęp do 
drogi publicznej wydzielonych działek, 
w przypadku pojedynczych sytuacji 
wymagających podziału, w sposób 
określony w przepisach szczególnych, 

d) zakazuje się wydzielania działek mniej-
szych niŜ określone w p. 11 i działek o 
parametrach uniemoŜliwiających w spo-
sób oczywisty wykorzystanie ich na cele 
zgodne z przeznaczeniem terenu, co nie 
dotyczy sytuacji wydzielania części dział-
ki w celu poszerzenia działki sąsiedniej; 

e) w przypadku działek nie zainwestowa-
nych, nie spełniających powyŜszych 
wymogów naleŜy traktować je jako wy-
magające scalenia z działkami sąsiedni-

mi lub jako stanowiące poszerzenie dzia-
łek sąsiadujących; 

f) w sytuacji wydzielania fragmentu działki 
na cele określone w planie, dla pozosta-
łej jej części naleŜy zapewnić dostęp do 
drogi publicznej, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi. 

 
§ 12. W granicach terenów przewidzianych 

ustaleniami planu, do docelowego wykorzysta-
nia innego niŜ rolnicze, do czasu realizacji funkcji 
wynikającej z planu, przewiduje się dotychcza-
sowe wykorzystanie terenu, bez moŜliwości lo-
kalizacji zabudowy tymczasowej, przebudowy i 
rozbudowy istniejących obiektów na cele inne 
niŜ określone w planie, o ile moŜliwość tymcza-
sowego innego uŜytkowania, nie wynika z usta-
leń szczegółowych planu. 
 

§ 13. Ustala się następujące zasady ochro-
ny środowiska, przyrody, krajobrazu oraz zdro-
wia ludzi: 
1. Na terenie objętym niniejszym planem 

wszelkie działania inwestycyjne podlegają 
obowiązkowi racjonalnego kształtowania 
środowiska i gospodarowania jego zasoba-
mi, zgodnie z zasadą zrównowaŜonego roz-
woju, uwzględniającą: 
- zapewnienie kompleksowego rozwiąza-

nia problemów zabudowy miejscowości, 
ze szczególnym uwzględnieniem gospo-
darki wodnej, odprowadzania ścieków, 
gospodarowania odpadami, rozwiązań 
komunikacyjnych oraz urządzania i 
kształtowania terenów zieleni, 

- oszczędne korzystanie z terenu przy re-
alizacji wszelkich inwestycji, 

- konieczność ochrony wód, powietrza i 
ziemi przed zanieczyszczeniem, 

- konieczność racjonalnego gospodaro-
wania kopalinami mineralnymi, 

- zapewnienie ochrony walorów krajobra-
zowych środowiska, 

- ochronę przed hałasem, wibracjami i po-
lami elektromagnetycznymi, 

- przywracanie elementów przyrodniczych 
do stanu właściwego. 

2. Na terenie planu, oprócz podanych powyŜej, 
następujące ograniczenia: 
- zakaz lokalizacji wysypisk odpadów i wy-

lewisk nie zabezpieczonych przed przeni-
kaniem do podłoŜa, 

- zakaz budowy rurociągów transportują-
cych substancje niebezpieczne dla śro-
dowiska, przeładunków, 

- nakaz kontroli intensywnej produkcji rol-
niczej, 

- ograniczenie bezściołowej hodowli zwie-
rząt, 
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- likwidacja dzikich wysypisk odpadów, 
- nakaz stosowania środków ochrony ro-

ślin o okresie połowicznego rozpadu w 
glebie, krótszym niŜ 6 miesięcy. 

- nakaz badania oddziaływania na wody 
podziemne środków ochrony stosowa-
nych przy nawoŜeniu lasów, 

- nakaz stosowania nawozów w dawkach i 
terminach umoŜliwiających pełne wyko-
rzystanie przez rośliny, 

3. Dla terenów zabudowy obowiązują wartości 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środo-
wisku wyraŜone równowaŜnym poziomem 
dźwięku A w dB, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841). 

 Ustala się następujące zasady ochrony aku-
stycznej: 
a) wyznacza się dopuszczalny równowaŜny 

poziom dźwięku w środowisku ze-
wnętrznym: 
- dla hałasu komunikacyjnego w czasie 

całej pory dziennej i nocnej: 
- LAT(D/N) = 55/50 dB - w zabudowie 

jednorodzinnej i zagrodowej, 
- LAT(D/N) = 60/50 dB - w zabudowie 

jednorodzinnej z usługami, 
- dla pozostałych obiektów i grup źró-

deł hałasu - w czasie 8-miu godzin 
pory dziennej i jednej godziny w nocy: 

- LAT(D/N) = 45/40 dB - na granicy tere-
nów usługowych z zabudową jedno-
rodzinną, 

b) w projektowaniu i realizacji nowej zabu-
dowy, wymagającej komfortu akustycz-
nego, naleŜy stosować zasady akustyki 
architektonicznej i urbanistycznej. 

4. W granicach obszaru objętego planem 
(z wyłączeniem istniejącego i projektowane-
go zainwestowania, określonego w planie) 
obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko w rozumieniu art. 51 ust 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z później-
szymi, zmianami), dla których wymagane 
jest opracowanie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, oraz innych 
o uciąŜliwości przekraczającej granice terenu 
przedsięwzięcia. 

 
§ 14. Ustala się następujące zasady ochro-

ny dziedzictwa kulturowego i zabytków. 
1. Na terenie objętym planem, wyznacza się 

tereny udokumentowanych stanowisk ar-
cheologicznych. 

 W wyznaczonych stanowiskach wprowadza 
się zakaz dewastacji terenu poprzez wybiór-

kę piasku i analogiczne formy zmiany 
ukształtowania terenu. W obrębie stanowisk 
zlokalizowanych na gruntach rolnych do-
puszcza się dalsze rolnicze ich uŜytkowanie, 
pod warunkiem nie dopuszczenia do dewa-
stacji terenu. 

 Wszelka działalność inwestycyjna w obrębie 
stanowisk podlega uzgodnieniu ze Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków.  

2. Ochroną konserwatorską na terenie planu 
został objęty teren załoŜenia dworsko-
parkowego (Podlesie) w jednostce struktu-
ralnej U/MN. Wszelka działalność na terenie 
dawnego parku winna być podporządkowa-
na historycznemu charakterowi terenu i 
uzgadniana przez urzędy ochrony zabytków.  

 
§ 15. W granicach planu wprowadza się 

następujące ograniczenia spowodowane istnie-
jącym i projektowanym systemem elektroener-
getycznym i gazyfikacją o znaczeniu ponad 
gminnym i lokalnym: 
1. NaleŜy uwzględnić ograniczenia określone 

przepisami szczególnymi związane z przebie-
giem przez teren opracowania, linii 110 kV 
„OŜarów - Annopol” oznaczonej symbolem 
„EE-7”. 

2. Wnoszenie nowych obiektów w pobliŜu ist-
niejących i projektowanych urządzeń elek-
troenergetycznych winny uwzględniać obo-
wiązujące normy, przepisy i zarządzenia 
szczególne. 

3. Stosowanie deszczowni i urządzeń do zra-
szania pól pod liniami i w odległości mniej-
szej niŜ 100 m od linii elektroenergetycznych 
dowolnego napięcia wymaga ustalenia wa-
runków korzystania z urządzeń i instalacji 
wodnych z zarządzającym daną linią. 

4. KaŜde zbliŜenie lub skrzyŜowanie drogi z 
linią elektroenergetyczną dowolnego wyso-
kiego napięcia musi być uzgodnione z zarzą-
dzającym tą siecią, w celu określenia warun-
ków technicznych umoŜliwiających takie 
zbliŜenie lub skrzyŜowanie. 

5. Dopuszcza się prowadzenie gospodarki le-
śnej do wysokości upraw, z uwzględnieniem 
rezerwy terenu na pięcioletni przyrost gałęzi, 
w pasach poza liniami napowietrznymi: 
- w odległości poziomej co najmniej 2,6 m 

do krańca korony drzew od dowolnego 
przewodu roboczego linii 15 kV, przy 
normalnym zwisie przewodów, 

- w odległości poziomej co najmniej 1,0 m 
do krańca korony drzew od dowolnego 
przewodu roboczego linii do 1 kV. 

6. WzdłuŜ ciągów linii elektroenergetycznych 
napowietrznych 15 kV zabudowę kubaturo-
wą naleŜy lokalizować w odległościach nie 
mniejszych niŜ 7,5 m od osi istniejących i 
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projektowanych linii. Ewentualne zbliŜenie 
obiektu do linii 15 kV naleŜy uzgodnić z jed-
nostką eksploatującą linię, w celu ustalenia 
moŜliwości zbliŜenia i określenia warunków 
technicznych umoŜliwiających to zbliŜenie. 
W pasach ochronnych linii dopuszcza się lo-
kalizację zieleni niskiej. 

7. Dla zapewnienia bezpieczeństwa od istnieją-
cych i projektowanych napowietrznych linii 
15 kV konieczne jest zastosowanie w kon-
strukcjach linii odpowiedniego zabezpiecze-
nia przewodów przed zerwaniem (m.in. 
przez przebudowę istniejącej linii przebiega-
jącej przez teren objęty planem, przewidzia-
ny do zainwestowania) oraz wybudowanie 
uziemień ochronnych, zgodnie z odpowied-
nimi normami i wytycznymi technicznymi, w 
zaleŜności od usytuowania linii w stosunku 
do projektowanego zainwestowania terenu. 

8. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpo-
Ŝarowego od istniejących i projektowanych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV zabu-
dowę kubaturową naleŜy lokalizować w od-
ległości nie mniejszych niŜ: 
- 15,0 m od ścian zewnętrznych budynku 

stacji wnętrzowej, 
- 5,0 m od obrysu transformatora w stacji 

napowietrznej - słupowej. 
 Ewentualne zbliŜenie zabudowy do stacji 

wnętrzowej moŜe nastąpić za zgodą i na wa-
runkach odpowiedniej jednostki straŜy po-
Ŝarnej i zarządzającego stacją transformato-
rową. 

9. WzdłuŜ projektowanych gazociągów sieci 
rozdzielczej przewiduje się strefę kontrolną o 
szerokości 1 m, w obszarze wyznaczonym po 
obu stronach gazociągu. W strefie kontrolo-
wanej operator podejmuje czynności w celu 
zapobiegania działalności mogącej mieć ne-
gatywny wpływ na trwałość i prawidłową 
eksplatację gazociągu. 

 
§ 16. Na obszarze planu ustala się nastę-

pujące zasady obsługi komunikacyjnej: 
1. Obsługę komunikacyjną terenu objętego 

planem, jak równieŜ ruchu tranzytowego, 
stanowi system dróg i ulic zlokalizowanych 
w granicach planu. 

2. Wyodrębnia się liniami rozgraniczającymi 
drogi publiczne i wewnętrzne, oznaczone 
następującymi symbolami oraz ustala się ich 
podstawowe parametry techniczne: 
- 1.KDK - istniejący odcinek drogi krajowej 

nr 74 Bałtówka - Annopol - Kraśnik o ka-
tegorii GP Obsługa przyległej do drogi 
zabudowy poprzez drogi zbiorcze, zloka-
lizowane w liniach rozgraniczającymi 
drogi. Do czasu wybudowania dróg 
zbiorczych do obsługi zabudowy przyle-

głej do drogi dopuszcza się obsługę po-
jedynczych zabudowań mieszkalno-
gospodarczych i zakładów produkcyj-
nych, bezpośrednio z drogi na warun-
kach ustalonych przez zarząd drogi. 

- 2.KDG - istniejący odcinek drogi gminnej 
OŜarów - Bałtówka o kategorii G, szerokości 
w liniach rozgraniczających - 35,0 m, koro-
ny drogi - 9,0 m, jezdni - 6,0 m. (byłej 
drogi krajowej - która z chwilą wybudo-
wania nowego odcinka drogi od skrzy-
Ŝowania DK Nr 79 i DW Nr 755 - ulica Ko-
lejowa z ulica Sandomierską w m. OŜa-
rów do końca obwodnicy Ozarowa - 
skrzyŜowanie DK Nr 74 i DW Nr 755 w 
m. Bałtówka, z mocy prawa została po-
zbawiona kategorii i zaliczona z dniem 
18 grudnia 2006 roku do kategorii drogi 
gminnej. Gmina protokołem zdawczo 
odbiorczym przejęła przedmiotowy odci-
nek drogi krajowej nr 74L - w ciągu DW 
Nr 755 w Ozarowie od Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad). Projek-
towana obsługa przyległych działek rol-
nych poprzez drogi zbiorcze zlokalizowa-
ne w liniach rozgraniczających drogi. Do 
czasu wybudowania dróg zbiorczych do 
obsługi zabudowy przyległej do drogi 
dopuszcza się obsługę pojedynczych za-
budowań mieszkalno-gospodarczych i 
zakładów produkcyjnych, bezpośrednio z 
drogi na warunkach ustalonych przez za-
rząd drogi. Wnioskuje się o przekształce-
nie przedmiotowego odcinka na drogę 
wojewódzką. 

- 3.KDW - istniejący odcinek drogi woje-
wódzkiej nr 755 Bałtówka Zawichost 
przewidywany do rozbudowy na para-
metrach drogi klasy G. Szerokość w li-
niach rozgraniczających - 35,0 m, korony 
drogi - 9,0 m, jezdni - 6,0 m. Obsługa 
nowej skupionej zabudowy mieszkanio-
wej i przyległych działek rolnych poprzez 
drogi zbiorcze zlokalizowane w liniami 
rozgraniczającymi drogi. Do czasu wy-
budowania dróg zbiorczych do obsługi 
zabudowy przyległej do drogi dopuszcza 
się obsługę pojedynczych zabudowań 
mieszkalno-gospodarczych i zakładów 
produkcyjnych, bezpośrednio z drogi na 
warunkach ustalonych przez zarząd drogi. 

- 4.KDP i 5.KDP - istniejące odcinki dróg 
powiatowych nr 42114 OŜarów - Szyma-
nówka oraz nr 42165 Przybysławice - 
Jankowice - Janików, przewidywany do 
rozbudowy na parametry drogi zbiorczej. 
Szerokość w liniach rozgraniczających - 
20,0 m; szerokość jezdni - 6÷7,0 m. W są-
siedztwie istniejącej i nowoprojektowanej 
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zabudowy chodniki dwustronne - 2 x 2,0 m 
przyległe do jezdni.  

- 6.KDG, 7.KDG, 8.KDG, 9.KDG - istniejące 
drogi gminne, na parametrach drogi klasy 
L. Szerokość w liniach rozgraniczających - 
15,0 m; szerokość jezdni - 5,0÷6,0 m. 

- 10.KDG, 11KDG - istniejące drogi gminne 
obsługujących zabudowę mieszkaniową i 
zagrodową oraz stanowiące dojazd do 
pól. Szerokość w liniach rozgraniczają-
cych - 8,0÷10,0 m, szerokość jezdni - 
3,5÷5,0 m.  

3. Na terenach, o których mowa w pkt. 2, w 
obrębie linii rozgraniczających zakazuje się 
realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem 
urządzeń technicznych dróg związanych z 
utrzymaniem i obsługą ruchu. Dopuszcza się 
realizację sieci uzbrojenia terenu pod warun-
kiem nie naruszenia wymogów określonych 
w odrębnych przepisach dotyczących dróg 
publicznych a takŜe uzyskania zgody zarządu 
drogi. 

4. Odwodnienie dróg poprzez system rowów 
odwadniających, ulic poprzez kanalizację 
deszczową. Dopuszcza się do czasu realizacji 
kanalizacji deszczowej przejściowe odwod-
nienie ulic systemem rowów i ścieków. 

5. ZbliŜenie i skrzyŜowanie projektowanych 
dróg z istniejącymi liniami elektroenerge-
tycznymi wysokich napięć naleŜy uzgodnić z 
zarządzającymi sieciami. 

6. Dla terenów zabudowanych, zlokalizowa-
nych w rozproszeniu przyjmuje się jako 
obowiązujące, dotychczasowe zasady obsłu-
gi komunikacyjnej, ustalone w momencie lo-
kalizacji inwestycji, jeŜeli ustalenia niniejsze-
go planu nie określają innego komplekso-
wego dostępu do dróg publicznych lub we-
wnętrznych. 

7. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
od poszczególnych dróg i ulic, niŜej podane 
dane naleŜy rozpatrywać łącznie z rysun-
kiem: 

 
Klasa drogi (ulicy) Odległość linii zabudowy (m) 

GP - 1 KDK 26 - od krawędzi jezdni 
G - 2 KDG 25 - od krawędzi jezdni 
G - 3 KDW 25 - od krawędzi jezdni drogi głównej 
Z - 4 KDP, 5 KDP 20 - od krawędzi jezdni 
L - 6.KDG, 7.KDG, 8.KDG, 9.KDG  od 6 do 9 - od krawędzi jezdni 
D - 10.KDG, 11.KDG  6 od krawędzi jezdni- 

- 
 
8. W granicach poszczególnych terenów prze-

widzianych do zainwestowania naleŜy prze-
widzieć niezbędną ilość miejsc postojowych 
i garaŜowych, przyjmując jako minimalne 
następujące wskaźniki ilościowe: 
- dla terenów zabudowy usługowej - 3 miej-

sca na 100 m2 powierzchni uŜytkowej, 
- dla terenów zabudowy produkcyjnej, 

magazynowo-składowej i działalności 
gospodarczej - 2 miejsc na 100 m2 po-
wierzchni uŜytkowej, z uwzględnieniem 
dodatkowych potrzeb wynikających z 
charakteru inwestycji, potrzeb technolo-
gicznych, zasad obsługi komunikacyjnej 
wewnętrznej itp. 

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
- 1 miejsce na jedno mieszkanie - dom 
indywidualny, 

 
§ 17. Na obszarze objętym planem ustala 

się następujące zasady uzbrojenia terenu w in-
frastrukturę techniczną: 
1. Elektroenergetyka 
 Ustala się następujące zasady zaopatrzenia 

w energię elektryczną: 
- Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

oznaczonej symbolem „MN”, „MR” oraz 

dla działalności gospodarczych rolni-
czych i nierolniczych, komunalnych 
oznaczonych symbolem „PRS” w tym 
(„KS”, „S”, „U/MN”, „WW”) jak dotych-
czas z istniejących linii napowietrznych i 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
oznaczonych symbolem „EE-1”, „EE-2”, 
„EE-3” oraz ze stacji „Szymanówka 2” 
znajdującej się w północno-wschodniej 
części poza obszarem opracowania. 
- „EE-1” - to stacja „Zawada 2” typu 

STS 20/100 z transformatorem o mocy 
100 kVA; 

- „EE-2” - to stacja „Bałtówka” typu 
„STSa 20/250 z transformatorem o 
mocy 160 kVA; 

- „EE-3” - to stacja „Zawada 1” typu 
STS 2-0/100 z transformatorem o 
mocy 40 kVA. 

Stacje oznaczone symbolem „EE-1”, 
„EE-2”, „EE-3” zasilane są z linii napo-
wietrznej 15 kV „OŜarów - Gerlachów I” 
oznaczonej symbolem „EE-4” 

- Projektowane zespoły zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z 
moŜliwością realizacji usług oznaczone 
symbolem „MN.1.” oraz projektowane 
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urządzenia obsługi komunikacji samo-
chodowej - stacja paliw, motel oznaczo-
ne symbolem „KS.1.”, „KS.2.”, „KS.3.” 
ustala się zasilanie w energię elektryczną 
z istniejących w/w stacji trafo oznaczo-
nych symbolami „EE-1”, „EE-2”oraz z 
istniejącej stacji w południowo-
wschodniej części poza granicą opraco-
wania „Janików 1” typu B2A z transfor-
matorem o mocy 100 kVA. 

- W przypadku zwiększonego zapotrzebo-
wania mocy przez projektowanych od-
biorców istnieje moŜliwość wymiany 
transformatora na jednostkę o większej 
mocy w stacji: 
- „EE-1” na 160 kVA; 
- „EE-2” na 250 kVA; 
- „Janików 1” na 160 kVA. 
stacja „Janików 1” w perspektywie w 
ramach modernizacji będzie przebudo-
wana na stację nowego typu. 

- Lokalizacja projektowanych budynków w 
pobliŜu istniejących linii napowietrznych 
15 kV wymaga zachowania odległości od 
osi linii wynoszącej 7,5 m w jedną i dru-
gą stronę, wynikającą z przepisów szcze-
gólnych PN-E-05-100-1:1998. Odległość 
ta moŜe być zmniejszona na podstawie 
porozumienia z Rejonem Energetycznym 
w Staszowie. 

- NaleŜy uwzględnić ograniczenia określo-
ne przepisami szczególnymi związane z 
przebiegiem przez teren opracowania, li-
nii 110 kV „OŜarów - Annopol” oznaczo-
nej symbolem „EE-7”. 

- Wnoszenie nowych obiektów w pobliŜu 
istniejących i projektowanych urządzeń 
elektroenergetycznych winny uwzględ-
niać obowiązujące normy, przepisy i za-
rządzenia szczególne. 

2. Telekomunikacja 
 Ustala się następujące zasady obsługi tele-

komunikacyjnej: 
- Abonenci projektowanej zabudowy jed-

norodzinnej i zagrodowej z moŜliwością 
usług oznaczonych symbolem „MN.1.” 
oraz projektowanych urządzeń obsługi 
komunikacji samochodowej „KS”, ob-
sługiwani będą przez centralę cyfrową w 
OŜarowie T.P. S.A. z projektowanej sieci 
dostępowej - projekt: „Budowa sieci tele-
fonicznej w obszarze CA OŜarów miej-
scowości: Sobów, Zawada, Janików, Su-
chodółka, Wólka Chrapanowska” - sierpień 
1999r., oznaczonej symbolem „UŁ-3” po 
zastosowaniu cyfrowych urządzeń zwie-
lokratniających lub przez operatora nie-
zaleŜnego systemem przewodowym lub 
radiowym. 

- WzdłuŜ drogi krajowej 01 KDK przebiega 
kabel doziemny abonencki „OŜarów - 
Annopol” oznaczony symbolem „UŁ-1”. 

- WzdłuŜ drogi 01 KDK, 03 KDW oraz czę-
ściowo 02 KDG przebiega linia napo-
wietrzna „OŜarów - Wólka Chrapanow-
ska” obsługująca mieszkańców Zawady. 

- Mieszkańcy Zawady, którzy nie posiadają 
łączności telefonicznej, a zgłosili takie 
zapotrzebowanie w Rejonie Obsługi 
Klienta w OŜarowie, któremu administra-
cyjnie podlega wieś Zawada podłączeni 
będą z w/w projektowanej sieci oznaczo-
nej symbolem „UŁ-3”. 

- Miejscowość Zawada jest w zasięgu 
działania Telefonii Komórkowej „Center-
tel” i tylko w terenie otwartym. 

3. Gospodarka ściekowa 
 Ustala się, Ŝe odbiornikiem ścieków sanitar-

nych z obszaru opracowania będzie biolo-
giczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków 
dla miasta OŜarowa posiadająca rezerwę 
przepustowości. 

 Ustala się, Ŝe gdzie to będzie uzasadnione 
ekonomicznie nastąpi rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompow-
niami ścieków i rurociągami tłoczącymi ście-
ki do projektowanego kanalizacji magistral-
nej w ciągu drogi 01 KDK. 

 Ustala się zrzut ścieków z obszaru oznaczo-
nego symbolami „MN.1”, „MN.2”, „MN.3”, 
„MN.4”, „MN.5”, „MN.6”, „MN.7”, „MN.8”, 
„MN.9”, „MN.10”, „MN.11”, „MN.12” , 
„MN.13” , „MN.14”, „MN.15”, „MN.16”, 
„MN.17” oraz usług „PU”, „KS.1.”, „KS.2. i 
„KS.3., odprowadzane będą poprzez system 
kanałów grawitacyjnych do przepompowni 
„IT-P”, jak na rysunku planu z zachowaniem 
normatywnych parametrów wynikających z 
warunków technicznych z moŜliwością reali-
zacji niezaleŜnych przydomowych oczysz-
czalni ścieków. 

 Dla zabudowy rozproszonej głównie „MR” 
dopuszcza się moŜliwość gromadzenia ście-
ków w zbiornikach bezodpływowych z do-
wozem do punktów zlewnych z systemu pro-
jektowanej kanalizacji lub punktów zlewnych 
na kanalizacji sanitarnej miasta OŜarowa. 

4. Zaopatrzenie w gaz 
 Ustala się, Ŝe obszar opracowania zasilany 

będzie w gaz z sieci średniopręŜnej i nisko-
pręŜnej miasta OŜarowa, bazując na stacji 
redukcyjno-pomiarowej I° i II° OśARÓW po-
przez jej rozbudowę w układzie pierścienio-
wo-rozdzielczym jak na rysunku planu. 

 Istniejąca zabudowa „MR” wzdłuŜ ciągów 
drogi 06 KDG, zasilana będzie jak dotychczas  
z sieci średniopręŜnej sołectwa TOMINY jak 
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na rysunku planu. Redukcja ciśnienia nastąpi 
poprzez indywidualne reduktory domowe. 

 Planowana lokalizacja obiektów budowla-
nych w zbliŜeniu do istniejącej sieci rozdziel-
czej winna odpowiadać warunkom technicz-
nym bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Prze-
mysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać sieci gazowe Dz. U. Nr 139 z dnia 
07.12.2001r, poz. 1055. 

 WzdłuŜ projektowanych gazociągów sieci 
rozdzielczej przewiduje się strefę kontrolną o 
szerokości 1 m, w obszarze wyznaczonym po 
obu stronach gazociągu. W strefie kontrolo-
wanej operator podejmuje czynności w celu 
zapobiegania działalności mogącej mieć ne-
gatywny wpływ na trwałość i prawidłową 
eksplatację gazociągu. 

5. Zaopatrzenie w ciepło 
 Dopuszcza się na obszarze opracowania po-

krycie potrzeb cieplnych mieszkańców i in-
nych jednostek usługowych publicznych i 
technicznych poprzez indywidualne systemy 
grzewcze wykorzystujące jako czynnik grzew-
czy: gaz, olej opałowy, węgiel, koks i inne. 

 Preferuje się wykorzystanie gazu jako czyn-
nika grzewczego dla lokalnego systemu za-
opatrzenia w ciepło i ciepłą wodę uŜytkową. 

6. Zaopatrzenie w wodę 
 W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się, 

Ŝe podstawowy z źródłem pokrycia bilanso-
wych potrzeb będzie istniejące ujęcie składa-
jące się z 2 studni wierconych zasadniczej i 
awaryjnej oraz z stacji wodociągowej (ozna-
czonej na rysunku planu symbolem „WW”) z 
wyposaŜeniem technologicznym i zbiorni-
kami wyrównawczymi V=2 x 100 m3), co sta-
nowi źródło wodociągu grupowego Zawada 
- Podlesie. Ujęcie posiada zatwierdzone za-
soby w kategorii „B” Qe=42 m

3/godz. 
Istniejący układ magistralny Ø 225 i Ø 160 
oraz sieć rozdzielcza Ø 110 i Ø 90 naleŜy roz-
budować o układ uzupełniony Ø 110 i Ø 90 
będący rozwinięciem dla istniejącego układu 
z powiązaniem średnicą Ø 110 wzdłuŜ drogi 
01 KDK i Ø 90 wzdłuŜ drogi 05 KDG z ukła-
dem sieci miasta OŜarowa jak na rysunku 
planu z zachowaniem normatywnych odległo-
ści wynikających z warunków technicznych. 

7.  Gospodarka odpadami 
 Składowanie odpadów stałych przewiduje 

się na terenie posesji prywatnych przy zabudo-
wie jednorodzinnej w pojemnikach V=110 l, a 
przy zabudowie usługowej na wydzielonych 
placykach gospodarczych w pojemnikach 
V=1100 lub V=2200 l przeznaczonych na ten 
cel. Będą one okresowo opróŜniane, a odpa-

dy wywoŜone na miejskie składowisko na 
warunkach ustalonych przez Urząd Miasta. 

8.  Gospodarka wodami opadowymi i roztopo-
wymi  

Dla obszaru objętego planem ustala 
się następujące zasady odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych: 
1) z terenów zabudowy mieszkaniowej do 

gruntu, odbiorników lokalnych, do istnie-
jącej kanalizacji deszczowej lub poprzez 
system rowów melioracyjnych i cieków 
do rzek, 

2) z dróg, parkingów, terenów zabudowy 
usługowej, produkcyjnej po podczysz-
czeniu do istniejących cieków wodnych, 
rowów z zachowaniem warunków okre-
ślonych w przepisach szczególnych oraz do 
istniejącej kanalizacji deszczowej na warun-
kach określonych przez gestora sieci. 

3) w przypadku terenów usług technicznych 
i stacji paliw płynnych wprowadza się 
obowiązek wyposaŜenia zakładów w 
urządzenia do neutralizacji chemicznie 
aktywnych ścieków, oraz szczelnych 
zbiorników na paliwo. 

 
§ 18. W zagospodarowywaniu terenu obję-

tego planem naleŜy uwzględniać wymogi obro-
ny cywilnej dotyczące w szczególności: 
- przewidywania dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej moŜliwości adaptacji po-
mieszczeń piwnicznych i innych dla potrzeb 
realizacji ukryć przed promieniowaniem jo-
nizującym, realizowanych w okresie specjal-
nym przez właścicieli posesji w oparciu o 
wydane instrukcje; 

- przewidywania dla nowoprojektowanych 
obiektów usługowych, uŜyteczności publicz-
nej i przemysłowych, budowę budowli 
ochronnych (schronów i ukryć), na etapie 
projektu budowlanego, a dla istniejących 
opracowania stosownych aneksów do do-
kumentacji budowlanej; 

- zapewnienia pełnej przelotowości istniejące-
go i projektowanego układu sieci ulic, dróg 
wylotowych i terenów zielonych, umoŜliwia-
jących sprawną ewakuację ludności oraz 
manewry sił ratowniczych; 

- zapewnienia zasilania zakładów produkcyj-
nych i wszystkich obiektów waŜnych z 
obronnego punktu widzenia; w energię, wo-
dę, gaz z dwóch niezaleŜnych źródeł zasila-
nia, w miarę istniejących moŜliwości; 

- zarezerwowania terenów pod budowę awa-
ryjnych studni wody pitnej lub wytypowania 
ich z juŜ istniejących, zlokalizowanych w od-
ległości od miejsc zamieszkania ludności nie 
większej niŜ 800 metrów; 
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- przystosowywania nowobudowanych obiek-

tów sanitarnych (łaźnie, pralnie, myjnie sa-
mochodowe) do potrzeb prowadzenia zabie-
gów specjalnych - likwidacji skaŜeń; 

- dąŜenia do pokrycia terenu gminy syrenami 
elektrycznymi dla celów alarmowych oraz 
włączenia ich do radiowego systemu stero-
wania i powiadamiania mieszkańców w 

przypadku zagroŜeń (słyszalność syren do 
300 m w zabudowie zagęszczonej), lokalizacji 
syreny alarmowej wymaga rejon skupionej 
zabudowy; 

- przysposabiania do potrzeb zaciemniania i 
wygaszania modernizowanej, rozbudowy-
wanej i budowanej nowej instalacji elek-
trycznej oświetlenia zewnętrznego. 

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów wyodrębnionych na rysunku planu  
liniami rozgraniczającymi 

 
§ 19.1. Wyznacza się tereny zabudowy za-

grodowej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MR. 

 
2. Dla terenu ustala się jako przeznaczenie 

podstawowe - lokalizacja zabudowy zagrodowej 
słuŜącej zamieszkiwaniu, produkcji i obsłudze 
gospodarki rolniczej, sadowniczej, ogrodniczej i 
hodowlanej oraz zabudowy jednorodzinnej, in-
dywidualnej. 

 
3. Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja 

usług podstawowych w parterach budynków 
mieszkalnych lub jako obiekty wolnostojące, 
usług produkcyjnych, rzemiosła, obsługi tury-
styki, infrastruktury technicznej, garaŜy, parkin-
gów, zieleni. 

 
4. Wydzielanie działek zabudowy jednoro-

dzinnej i usług podstawowych naleŜy wykony-
wać w pasie terenu, bezpośrednio zlokalizowa-
nego w sąsiedztwie dróg publicznych i dróg 
wewnętrznych obsługujących teren. 

 
5. Budynki gospodarcze i produkcyjne o 

charakterze uciąŜliwym naleŜy lokalizować na 
zapleczach działek siedliskowych, poza pasem 
terenu potencjalnej lokalizacji części mieszka-
niowej zabudowy, lub w inny sposób nie ogra-
niczający komfortu zamieszkiwania w pasie po-
tencjalnej strefy mieszkalnej. 

 
6. Dopuszcza się lokalizację budynków, 

odbudowę, nadbudowę i rozbudowę istnieją-
cych budynków przy granicy działki lub w odle-
głości mniejszej niŜ 3,0 m, a nie mniejszej niŜ 1,5 
m w sytuacji istniejących działek węŜszych niŜ 
określone w ustaleniach ogólnych, nie posiada-
jących realnej moŜliwości ich poszerzenia, nieza-
leŜnie od terminu realizacji zabudowy na działce 
sąsiadującej, pod warunkiem nie ograniczania 
moŜliwości zabudowy w granicach działek są-
siadujących. Dopuszcza się równieŜ lokalizacje 
sieci urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

7. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów z uwzględnieniem ustaleń komunika-
cyjnych planu. 

 
8. Dla zabudowy zagrodowej zlokalizownej 

w tzw. rozproszeniu, z dala od podstawowego 
układu komunikacyjnego, naleŜy zachować do-
tychczasowy dostęp do drogi publicznej t.j.: do-
jazd istniejącymi drogami dojazdowymi do pól, 
poprzez teren działki oraz w kaŜdy inny sposób 
przewidziany ogólnie obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi, ustalony w momencie loka-
lizacji zabudowy. 

 
9. W zabudowie i zagospodarowaniu dzia-

łek naleŜy uwzględniać ustalenia ogólne planu, 
w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i 
funkcji terenu.  

 
10. Forma nowych budynków dostosowa-

na winna być do architektury regionalnej i lokal-
nych tradycji: 
a) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-

niowej nie powinna przekraczać 2,5 kondy-
gnacji (8 m do najwyŜszego gzymsu i 13 m 
do kalenicy dachu), 

b) wskazany rzut poziomy prostokątny budynku 
z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i we-
rand, 

c) dachy wypuszczone poza ściany szczytowe, 
kąt nachylenia od 30 do 75 % z tolerancją 
około 15 %. Dopuszcza się odstępstwa od 
tych zasad w przypadkach zastosowania 
ścian ogniowych, 

d) wskazane ciemne kolory pokrycia dachów, 
e) nowe budynki gospodarcze, usługowe oraz 

rozbudowa i przebudowa istniejących bu-
dynków naleŜy kształtować z zachowaniem 
przepisów szczególnych, 

f) wysokość budynków gospodarczych oraz 
związanych z działalnością usługową ustala 
się maksymalnie 1,5 kondygnacji liczonych 
od poziomu terenu do okapu dachu, 

g) o maksymalnym wskaźniku intensywności 
zabudowy netto w wysokości - 0,7 (stosunek 
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sumy powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynków znajdujących się i 
projektowanych na działce w obrysie ze-
wnętrznym murów do powierzchni działki), 
 
11. Warunki z zakresu ochrony środowiska 

dla wyznaczonego terenu ustala się analogicznie 
jak określono w § 13 niniejszej uchwały. 

 
§ 20.1. Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem MN.1, MN.2, MN.3, 
MN.4, MN.5, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9, MN.10, 
MN.11, MN.12, MN13, MN.14. 

 
2. Dla terenu MN ustala się przeznaczenie 

podstawowe - lokalizacja zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, w zabudowie wolnosto-
jącej, bliźniaczej lub zwartej, usług podstawo-
wych, lokalizowanych w parterach budynków 
lub jako obiekty wolnostojące, na istniejących 
działkach lub wydzielanych na zasadach okre-
ślonych w niniejszym planie. 

 
3. Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja 

obiektów kubaturowych towarzyszących funkcji 
podstawowej - garaŜe i budynki gospodarcze, 
infrastruktura techniczna, parkingi, mała archi-
tektura, zieleń oraz zabudowa zagrodowa nie 
wychodząca swa uciąŜliwością poza granice 
własności. 

 
4. Dopuszcza się odbudowę, nadbudowę i 

rozbudowę istniejących budynków przy granicy 
działki lub w odległości mniejszej niŜ 3,0 m, a nie 
mniejszej niŜ 1,5 m w sytuacji istniejących dzia-
łek węŜszych niŜ określone w ustaleniach ogól-
nych, nie posiadających realnej moŜliwości ich 
poszerzenia, niezaleŜnie od terminu realizacji 
zabudowy na działce sąsiadującej, pod warun-
kiem nie ograniczania moŜliwości zabudowy na 
działce sąsiedniej. Dopuszcza się równieŜ lokali-
zacje sieci urządzeń infrastruktury technicznej. 

 
5. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów z uwzględnieniem ustaleń komunika-
cyjnych planu. 

 
6. W zabudowie i zagospodarowaniu dzia-

łek naleŜy uwzględniać ustalenia ogólne planu, 
w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i 
funkcji terenu. 

 
7. Forma nowych budynków dostosowana 

winna być do architektury regionalnej i lokal-
nych tradycji: 
a) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-

niowej nie powinna przekraczać 2,5 kondy-

gnacji (8 m do najwyŜszego gzymsu i 13 m 
do kalenicy dachu), 

b) wskazany rzut poziomy prostokątny budynku 
z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i we-
rand, 

c) dachy wypuszczone poza ściany szczytowe, 
kąt nachylenia od 30 do 75 % z tolerancją 
około 15 %. Dopuszcza się odstępstwa od 
tych zasad w przypadkach zastosowania 
ścian ogniowych, 

d) wskazane ciemne kolory pokrycia dachów, 
e) nowe budynki gospodarcze, usługowe oraz 

rozbudowa i przebudowa istniejących bu-
dynków naleŜy kształtować z zachowaniem 
przepisów szczególnych, 

f) wysokość budynków gospodarczych oraz 
związanych z działalnością usługową ustala 
się maksymalnie 1,5 kondygnacji liczonych 
od poziomu terenu do okapu dachu, 

g) o maksymalnym wskaźniku intensywności 
zabudowy netto w wysokości - 0,7 (stosunek 
sumy powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynków znajdujących się i 
projektowanych na działce w obrysie ze-
wnętrznym murów do powierzchni działki), 
 
8. Warunki z zakresu ochrony środowiska 

dla wyznaczonego terenu ustala się analogicznie 
jak określono w § 13 niniejszej uchwały. 
 

§ 21.1. Wyznacza się teren działalności 
produkcyjnej, istniejący tartak - oznaczony w 
planie symbolem „PU”. 

 
2. Ustala się dla wyznaczonych w ustępie 

1, terenów następujące przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania: 
1) Jako przeznaczenie podstawowe w zago-

spodarowaniu wyznaczonych terenów ustala 
się zabudowę produkcyjną o maksymalnym 
wskaźniku intensywności zabudowy netto w 
wysokości - 0,8 (stosunek sumy powierzchni 
wszystkich kondygnacji nadziemnych bu-
dynków znajdujących się i projektowanych 
na działce w obrysie zewnętrznym murów 
do powierzchni działki),  

2) maksymalna wysokość zabudowy nie po-
winna przekraczać 8,5 m do najwyŜszego 
gzymsu i 17 m do kalenicy dachu, 

3) dachy wypuszczone poza ściany szczytowe, 
kąt nachylenia od 25 do 75 % z tolerancją 
około 15 %. Dopuszcza się odstępstwa od 
tych zasad w przypadkach zastosowania 
ścian ogniowych, 

4) Na wyznaczonych terenach dopuszcza się 
lokalizację: 
a) obiektów gospodarczych, garaŜowych 

wbudowanych lub stanowiących samo-
dzielne obiekty, 
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b) sieci urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) zieleni urządzonej, zadrzewień, zakrzewień. 

 
3. W ramach wyznaczonego terenu do-

puszcza się: 
1) dotychczasowe uŜytkowanie gruntów i bu-

dynków, 
2) remonty, rozbudowę, wymianę budynków i 

urządzeń związanych z prowadzoną działal-
nością, 

3) realizację nowej zabudowy i urządzeń zwią-
zanych z działalnością produkcyjną z warun-
kiem, Ŝe nie wpłynie to na pogorszenie od-
działywania na stan środowiska i terenów 
sąsiednich, 

4) zaleca się około 20 % wyznaczonego terenu 
przeznaczyć (na obrzeŜach działki) na za-
krzewienia lub zadrzewienia, celem złago-
dzenia uciąŜliwości (hałas) wynikającej z 
prowadzonej działalności produkcyjnej. 

 
4. Na terenach, o których mowa w ustępie 

1 ustala się zakaz: 
1) realizacji obiektów produkcyjnych degradu-

jących środowisko. 
2) realizacji obiektów budowlanych przezna-

czonych na stały pobyt ludzi. 
3) realizacji zabudowy o wysokości przekracza-

jącej 2 kondygnacje lub 12 m liczonych od 
powierzchni terenu w najniŜszym naroŜniku 
budynku do szczytu dachu. 
 
5. Warunki z zakresu ochrony środowiska 

dla wyznaczonego terenu ustala się analogicznie 
jak określono w § 13 niniejszej uchwały. 

 
6. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów z uwzględnieniem ustaleń komunika-
cyjnych planu. 

 
7. W zabudowie i zagospodarowaniu dzia-

łek naleŜy uwzględniać ustalenia ogólne planu, 
w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i 
funkcji terenu. 

 
§ 22.1. Wyznacza się obszar działalności 

gospodarczych nierolniczych, rolniczych oznaczony 
na rysunku planu symbolem „KS”, „S”, „U/MN”. 

 
2. Podstawowe przeznaczenie obszaru to 

adaptacja istniejących obiektów i urządzeń: 
1) Stacji paliw płynnych - oznaczone na rysun-

ku planu symbolem „KS”, 
2) Składu złomu - oznaczone na rysunku planu 

symbolem „S”, 
3) Terenu usług z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej - oznaczone na rysunku planu 
symbolem „U/MN”, 

4) Ujęcie wody - oznaczone na rysunku planu 
symbolem „WW”. 
 
3. Na wyznaczony terenie dopuszcza się: 

1) Dotychczasowe uŜytkowanie gruntów, bu-
dynków i urządzeń związanych z działalno-
ścią gospodarczą, 

2) Remonty oraz rozbudowę istniejącej zabu-
dowy, zgodnie z przeznaczeniem wymienio-
nym w ustępie 2, 

3) Zmiany profilu działalności: przemysł, rze-
miosło, skład pod warunkiem uwzględnienia 
ich wpływu na tereny otaczające i środowi-
sko przyrodnicze, 

4) Realizacja nowej zabudowy i urządzeń zwią-
zanych z działalnością gospodarczą nieuciąŜ-
liwą, bądź o zasięgu uciąŜliwości nie prze-
kraczającym granicy działki, 

5) Dopuszcza się moŜliwość wtórnego podziału 
działek pod warunkiem zapewnienia prawi-
dłowego rozwiązania komunikacji we-
wnętrznej, 

6) Lokalizację sieci, urządzeń infrastruktury 
technicznej, 

7) Lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
8) Zadrzewienia i zakrzewienia, zwłaszcza na 

granicach działek. 
 
4. Na terenach, o których mowa w ustępie 

1 ustala się zakaz: 
1) Realizacji zabudowy o wysokości przekracza-

jącej 3 kondygnacje lub 12 m liczonych od 
powierzchni terenu w najniŜszym naroŜniku 
budynku do szczytu dachu. 

 
5. Warunki z zakresu ochrony środowiska 

dla wyznaczonego terenu ustala się analogicznie 
jak określono w § 13 niniejszej uchwały. 

 
6. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów z uwzględnieniem ustaleń komunika-
cyjnych planu. 

 
7. W zabudowie i zagospodarowaniu dzia-

łek naleŜy uwzględniać ustalenia ogólne planu, 
w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i 
funkcji terenu. 
 

§ 23.1. Wyznacza się obszar uŜytków rol-
nych oznaczony na rysunku planu symbolem 
„RP”,  podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod uprawy rolne, sadownicze, ogrodnicze, 
uŜytki zielone. 

 
2. Dopuszcza się w ramach wyznaczonego 

obszaru: 
1) Lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej w sytuacji braku moŜliwości ich 
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trasowania lub lokalizacji poza wyznaczo-
nym terenem „RP”, 

2) Lokalizację tras i urządzeń komunikacji - w 
sytuacji braku moŜliwości ich trasowania po-
za terenami „RP”, 

3) Zadrzewienia i zakrzewienia jako zabezpie-
czenie stoków wąwozów, jarów, dolin przed 
erozją. 

4) Rozbudowę, nadbudowę oraz lokalizowanie 
nowej zabudowy będącej uzupełnieniem ist-
niejącej zabudowy zagrodowej na terenach 
rolnych, dla nowej zabudowy naleŜy zacho-
wać wymogi zgodnie z § 13.  

5) Lokalizację elektrowni wiatrowych, w odle-
głościach nie powodujących uciąŜliwości dla 
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, 
 
3. Nie dopuszcza się na wyznaczonym ob-

szarze: 
1) Zmiany samowolnego sposobu uŜytkowania 

rolniczego na terenach zagroŜonych erozją tj. 
zbocza wąwozów i głęboko wciętych zboczy 
dolin płaskodennych, 

2) Realizacji obiektów produkcyjnych degradu-
jących środowisko. 
 
4. Na obszarach uŜytków rolnych na sto-

kach zagroŜonych erozją zaleca się stosowanie 
w agrotechnice poprzecznej orki i tworzenia te-
ras uprawowych. 

 
5. Istniejące w granicach terenu zabudo-

wania mieszkalno-gospodarcze przewiduje się 
do zachowania z moŜliwością rozbudowy, prze-
budowy, nadbudowy i wymiany obiektów i 
urządzeń, podnoszących standardy zamieszki-
wania i produkcji, w granicach terenów dla któ-
rych zakaz zabudowy nie wynika z innych usta-
leń planu. 

 
6. Dopuszcza się wykorzystywanie istnie-

jących siedlisk na cele rekreacyjno-agro-
turystyczne, z zastrzeŜeniem ograniczeń okre-
ślonych w p. 5. 

 
7. W granicach terenów rolnych, w pasach 

dróg dojazdowych do pól, dopuszcza się lokali-
zację terenowych ścieŜek rowerowych. 
 

§ 24.1. Wyznacza się tereny projektowa-
nych dolesień oznaczone na rysunku planu 
symbolem „ZL”. 

 
2. Zalesienia terenów winny być realizo-

wane z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) Tworzenie lasów o róŜnorodnej charaktery-

styce ekologicznej, zróŜnicowanych środo-
wiskowo. 

2) Zachowania róŜnorodności i urozmaicenia 
przebiegu linii brzegowej oraz kształtowania 
bogatych przyrodniczo ekotonów. 

3) Nie zalesiania wrzosowisk, torfowisk i łąk 
pełniących waŜne funkcje ekologiczne i kra-
jobrazowe. 
 
3. Wyklucza się zalesienia: 

- w pasie o szerokości 11 m wzdłuŜ linii 15 kV, 
po 5,5 m w obie strony od osi linii. 

- w pasie o szerokości 20 m wzdłuŜ linii 
110 kV, po 10 m w obie strony od osi linii. 
 
4. W granicach terenów rolnych, w pasach 

dróg dojazdowych do pól, dopuszcza się lokali-
zację terenowych ścieŜek rowerowych. 
 

§ 25.1. Wyznacza się tereny projektowa-
nych urządzeń obsługi komunikacji oznaczone w 
planie symbolami: 
1) KS.1. - powierzchnia 0,30 ha 
 Projektowana stacja paliw z parkingiem dla 

cięŜkich samochodów i motelem oraz innymi 
obiektami usługowymi powiązanymi funk-
cjonalnie. 

2) KS.2. - powierzchnia 0,80 ha 
 Projektowana stacja paliw z parkingiem. 
3) KS.3. - powierzchnia 0,30 ha 
 Projektowana stacja paliw z parkingiem.  

 
2. Ustala się następujące warunki zabu-

dowy i zagospodarowania dla wyznaczonych 
terenów: 
1) Dopuszcza się etapową realizację programu 

inwestorskiego. 
2) Ustala się strefowe zagospodarowanie wy-

znaczonych terenów: 
a) Strefa stacji paliw, parkingu i innych 

obiektów i urządzeń związanych z obsłu-
gą komunikacji (np. zakład naprawy sa-
mochodów, myjnia) w rejonie uciąŜliwo-
ści drogi krajowej. 

b) Strefa motelu i innych usług (handel, ga-
stronomia) poza zasięgiem uciąŜliwych 
obiektów i urządzeń. 

c) Strefa niskiej zieleni izolacyjnej wzdłuŜ 
drogi krajowej oraz między wyŜej wy-
mienionymi strefami. 

3) Ze względu na ochronę środowiska obowią-
zują rozwiązania techniczne eliminujące 
spływ wód powierzchniowych do gruntu 
oraz zanieczyszczenia wód podziemnych. 

4) Pozostałe warunki z zakresu ochrony środo-
wiska dla wyznaczonego terenu ustala się 
analogicznie jak określono w § 13 niniejszej 
uchwały. 

5) Ze względu na usytuowanie projektowanych 
obiektów w strefie ekspozycji drogi krajowej 
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obowiązują szczególne rygory dotyczące ich 
kształtowania architektonicznego: 
a) Maksymalna wysokość zabudowy 2 kon-

dygnacje; 
b) Projektowania budynków jako zespołu 

obiektów o jednorodnej architekturze, 
wyraŜonej w kolorystyce ścian i dachów, 
materiałach wykończeniowych i pokryciu 
dachów. 

3. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów z uwzględnieniem ustaleń komunika-
cyjnych planu. 

 
4. W zabudowie i zagospodarowaniu dzia-

łek naleŜy uwzględniać ustalenia ogólne planu, 
w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom i 
funkcji terenu. 

 
Rozdział IV 

Przepisy szczególne 
 
§ 26. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 

ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, dla terenów objętych niniejszym 
planem ustala się jednorazową opłatę od wzro-
stu wartości nieruchomości w następujących 
wysokościach: 

MN, MR, U/MN - 15 %  
R - 1 % 
PU, S - 20 % 
KS - 30 % 

 
Rozdział V 

Przepisy końcowe 
 

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi OŜarowa. 

 
§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 29. W zakresie uregulowanym niniejszą 

uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Zawada, zatwierdzone uchwałą Nr XXVII/130/2000 

Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 20 grudnia 2000r 
w części dotyczącej obszaru objętego niniejszą 
uchwałą. 

 
§ 30. Uchwała obowiązuje po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek 
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Załączniki do uchwały Nr XXiX/200/2008 
Rady Miejskiej w OŜarowie 
z dnia 17 grudnia 2008r. 
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Załącznik Nr 3 

 
Załącznik w sprawie rozstrzygnięcia Burmistrza OŜarowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zawada. 
 
Projekt zmiany nr 2 miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości 
Zawada w zakresie obejmującym granice admi-
nistracyjne wsi Zawada, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko i opracowaniem ekofi-
zjograficznym został wyłoŜony do publicznego 
wglądu w dniach od 22.09.2008r. do 13.10.2008r. 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w OŜarowie, 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w „projekcie 
zmiany...” rozwiązaniami odbyła się w dniu 
13.10.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w OŜarowie. Termin wnoszenia uwag upłynął 
z dniem 27.10.2008r. We wskazanym okresie nie 
wpłynęły Ŝadne wnioski ani uwagi. 

 
Załącznik Nr 4 

 
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w OŜarowie o sposobie realizacji i zasad finansowania inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących do zadań własnych gminy 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm) określa się w następujący sposób realizacji 
oraz zasady finansowania inwestycji, które nale-
Ŝą do zadań własnych gminy: 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1592) inwestycje z zakresu infra-

struktury technicznej, słuŜące zaspokojeniu zbio-
rowych potrzeb mieszkańców, stanowią zadania 
własne gminy.  
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
przewidziane do obsługi: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego”, obejmują 
budowę siei wodociągowej ze środków wła-
snych gminy. 
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