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WYPIS Z WYRYSEM

Dotyczy: dzialki lekI 188 obreb Kamieniec Zabkowicki I.

v

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2006 r. Urzad Gminy w Kamiencu
Zabkowickim przekazuje wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kamieniec Zabkowicki uchwalonego uchwala Nr
XXVIII/151/05 Rady Gminy w Kamiencu Zabkowickim w dniu 21 grudnia
2005r.opublikowana w Dz. U. Województwa Dolnoslaskiego nr 29, poz.413 z dnia 09
lutego 2006 roku.

\J Zalaczniki:
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec
Zabkowicki - str.16 .
-wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec
Zabkowicki - str. 2

Otrzymuja:
1. adresat
2.a/a
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URZADGM(N,Y
'N Kamiencu ZqbkowlCklm

uJ. Zabkowicka 26
~7-230 Kamieniec Zabkouicki

tel. (074) 8162026, 8162021
fax (074)81733ó1 WYPIS

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kamieniec Zabkowicki

uchwalonego uchwala Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy w Kamiencu Zabkowickim w
dniu 21 grudnia 2005r.opublikowana w Dz. U. Województwa Dolnoslaskiego nr 29,
poz.413 z dnia 09 lutego 2006 roku

Dotyczy: dzialki leki nr 188

polozonych: obreb Kamieniec Zabkowicki I.

symbol planu: U2.2

u

Uchwala Nr XXVIII/151/05
Rady Gminy w Kamiencu Zabkowic kim

z dnia 21 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kamieniec Zabkowicki.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717, z póznozm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póznozm.) oraz
zgodnie z uchwala nr IX/59/03 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Zabkowicki, Rada Gminy w
Kamiencu Zabkowickim po stwierdzeniu jego zgodnosci z ustaleniami studium uwarunkowan i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Zabkowicki, uchwala, co nastepuje:

§4

~

1. Tereny o róznym przeznaczeniu i róznych zasadach zagospodarowania sa wydzielone na
rysunkach planu liniami rozgraniczajacymi - obowiazujacymi i orientacyjnymi.

2. Wydzielone tereny o róznym przeznaczeniu i róznych zasadach zagospodarowania opisane sa
symbolami literowymi i cyfrowymi.

3. Okreslone na rysunkach planu orientacyjne linie rozgraniczajace tereny o róznych rodzajach
przeznaczenia i róznych zasadach zagospodarowania moga zostac zmienione w stosunku do linii
oznaczonych na rysunkach planu:
1) do 5 m - jezeli sa liniami rozgraniczajacymi dróg i ulic, ustalenie nie dotyczy okolicznosci, o

których mowa w §122 ust.5,
2) do 10m - w pozostalych przypadkach.

4. W przypadku zmiany linii rozgraniczajacych ulic polozenie linii zabudowy, ustalonych wzdluz tych
ulic w uchwale lub na rysunku planu, nalezy zmienic odpowiednio.

5. W przypadku gdy dla wydzielonych terenów brak jest ustalen regulacyjnych w zakresie zasad i
warunków ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, zasady te i warunki wynikaja
z przepisów odrebnych.
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Ilekroc w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:

§5
-

planie - nalezy przez to rozumiec miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Kamieniec Zabkowicki;

rysunku planu - nalezy przez to rozumiec rysunki planu stanowiace zalaczniki do niniejszej
uchwaly;

terenie - nalezy przez to rozumiec obszar o okreslonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi obowiazujacymi lub orientacyjnymi;

terenach zabudowy mieszanej - nalezy przez to rozumiec teren zagospodarowany, w dowolnych
proporcjach, przez wszystkie wymienione rodzaje uzytkowania i zabudowy, w tym takze
zagospodarowany wylacznie przez jeden z wymienionych rodzajów uzytkowania;

funkcji dopuszczalnej - nalezy przez to rozumiec okreslone w ustaleniach szczególowych
uzupelniajace funkcje terenu, których parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu nalezy ksztaltowac zgodnie z ustaleniami uchwaly okreslonymi dla
przeznaczenia podstawowego;

wskazniku zabudowy - nalezy przez to rozumiec wskaznik wyrazajacy stosunek powierzchni
zabudowy budynków stalych do powierzchni odpowiadajacych im dzialek lub terenów;

wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumiec wskaznik wyrazajacy stosunek
sumy powierzchni calkowitej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków stalych do
powierzchni odpowiadajacych im dzialek lub terenów;

przebudowie zabudowy - nalezy przez to rozumiec takze dopuszczenie odbudowy, rozbudowy i
nadbudowy budynków w rozumieniu przepisów odrebnych;

zabudowie uzupelniajacej - nalezy przez to rozumiec obiekty mozliwe do zlokalizowania na
istniejacych, zainwestowanych terenach;

linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linie usytuowania wzdluz drogi publicznej lub wewnetrznej
glównej bryly budynku o funkcji podstawowej / dopuszczalnej; linia ta nie dotyczy garazy
parterowych, wysunietych zadaszen, przedsionków wejsciowych, ganków i wykuszy;

dominantach architektonicznych - nalezy przez to rozumiec obiekty lub ich fragmenty
uksztaltowane w sposób wyrózniajacy je pod wzgledem formy i gabarytów w istniejacym ukladzie
zabudowy i w miejscowosci;

stanie istniejacym - nalezy przez to rozumiec stan w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaly.
13) urzadzeniach infrastruktury technicznej - nalezy przez to rozumiec obiekty budowlane i

urzadzenia zlokalizowane na terenie gminy, obejmujace:
. urzadzenia wodociagowe,
. urzadzenia kanalizacyjne,
. sieci elektroenergetyczne,
. sieci gazownicze,
. stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne,
. urzadzenia radiokomunikacyjne;

14) zespole budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyodrebniona przestrzennie grupe budynków,
powiazanych ze soba jednorodna forma architektoniczna oraz zasadami rozplanowania i
usytuowania.
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Przedmiot ustalen Qlanu

1 Przeznaczenie terenu

- symbol terenu.

2 Zasady ochrony i ksztaltowania
ladu przestrzennego.

3
Parametry i wskazniki
ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu.

4
Wymagania wynikajace z
potrzeb ksztaltowania
przestrzeni publicznej.
Zasady ochrony srodowiska i
przyrody.

5

6
Zasady ochrony dziedzictwa
kuiturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspólczesnej i
krajobrazu kulturowego.

7

Granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegajacych
ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych
przepisów.

8
Szczególowe zasady i warunki
scalania i podzialu
nieruchomosci.

9
Szczególne warunki ~

zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu

10
Zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury
technicznej
Sposób i terminy
tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terenów
Stawka procentowa, na
podstawie, której ustala sie
oplate, o której mowa wart. 36
ust. 4

11

12

§21

W.2 I
W.3 I
W.51

Tresc ustalen

tereny zabudowy uslugowej - uslugi publiczne

w

Funkcje dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo,
b) uslugi komercyjne.

1)

Ksztaltowanie ukladu zabudowy zgodnie z ustaleniami rozdz. IV.

a) okreslona na rysunku planu,
b) w przypadku braku linii zabudowy na rysunku:

- przy przebudowie istniejacej zabudowy wyznaczona przez istniejac~
sasiedni budynek jako nieprzekraczalna, jezeli jej polozenie nie jes
sprzeczne z przepisami odrebnymi,

- dla nowejzabudowyjw. lecz nie mniej niz 6,Omod linii rozgraniczajace
ulicy,

- z odnie z przepisami odr bn mi w
Maks mainy wskaznik intensywnosci zabudowy
Maks main wskaznik zabudowy dzialki
Minimain wskaznik powierzchni biolo icznie czynnej dzialki
Maksymalna wysokosc okapu f górnej krawedzi elewacji frontowej

Linia zabudowy

~
~
~
52

Obowiazuja wymagania okreslone w rozdz. V.
F

12
~
~
4)

52

Obowiazuja wymagania okreslone w rozdz. VI.

Teren U2.2 - objety strefa ochrony krajobrazu kulturowego.
Teren U2.3- objety strefa obserwacji archeologicznej

TerenU2.5- objetystrefaochronykonserwatorskiejukladówurbanistycznych. -

Teren U2 - objety strefa obserwacji archeologicznej i strefa ochrony konserwatorskiej
urbanistycznych.
Obowiazuja wymagania okreslone w rozdz. VII.

ukladóv

Dla U2.5 obowiazuja wymagania okreslone w rozdz. VIII.

1) Dopuszcza sie podzialy i scalenia przy zachowaniu przepisów odrebnych oraz przepisów niniejsze
uchwaly.

2) Minimalna szerokosc dzialki pod drogi wewnetrzne nie wydzielone na sunku planu - 8m.

3) Pod urzadzenia infrastruktury dopuszcza sie wydzielenie dzialek o wielkosciach i na warunkaclnika' c ch z rze isówodr bn ch.

4) Teren nie stanowi obszaru scalania i podzialu nieruchomosci w rozumieniu przepisów odrebnych.

1) Wyklucza sie lokalizacje uslug zaliczonych do przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac nisrodowisko.

2) I Wyklucza sie lokalizacje magazynów i skladów, w tym placów skladowych oraz obiektów obslugi
naprawy srodków transportu.

3) I Na terenach polozonych w granicach zasiegu zalewu wód powodziowych 1% obowiazuj,
wymagania okreslone w §118.

Obowiazuja wymagania okreslone w rozdz. X.

Nie dopuszcza sie.

,~

10% dla funkcji dopuszczalnych.
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Rozdzial IV

Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

§85

Ochronie podlega istniejaca siec osadnicza gminy objeta strefami ochrony konserwatorskiej i strefami
ochrony krajobrazu kulturowego. Zasady jej ochrony okreslono w §105 i §106.

§86

Ustala sie nastepujace zasady ksztaltowania sieci osadniczej gminy, zabudowy wsi i ich
rozplanowania:
1) przebudowe i rozbudowe istniejacych ukladów zabudowy nalezy ksztaltowac w nawiazaniu do ich

historycznie u~sztaltowanych form,
2) nowe zespoly zabudowy i obiekty, nalezy ksztaltowac z uwzglednieniem rozplanowania i

usytuowania istniejacej sasiedniej zabudowy,
3) budynki usytuowane w wyodrebniajacych sie przestrzennie ciagach zabudowy i w nowych

zespolach budowlanych powinny charakteryzowac sie jednakowymi lub zblizonymi do siebie
parametrami i cechami ksztaltowania architektury, w zakresie ukladu kalenicy, formy dachu,
pokrycia dachu, wysokosci budynku, szerokosci elewacji,

4) w zagospodarowaniu zespolów zabudowy, w szczególnosci nowych zespolów, nalezy uwzgledniac
ksztaltowanie ukladów zieleni wysokiej.

,

V

§87
1. Plan dopuszcza utrzymanie wystepujacych w stanie istniejacym funkcji terenów zainwestowanych

oraz zagospodarowanie i zabudowe tych terenów, odmiennych od ustalen planu, przy spelnieniu
nastepujacych warunków:
1) ograniczone zostana uciazliwosci tych funkcji do wielkosci wynikajacych z obowiazujacych

standardów jakosci srodowiska, jakie winny obowiazywac na terenach o uzytkowaniu ustalonym
w planie,

2) istniejace parametry powierzchni i intensywnosci zabudowy oraz wielkosci dzialek moga zostac
powiekszone wylacznie na cele zwiazane z poprawa standardów ochrony srodowiska i ochrona
zdrowia ludzi,

3) spelnione zostana wymagania ustalen uchwaly dotyczace lokalizacji danej funkcji.
2. Dopuszcza sie wymiane lub likwidacje istniejacej zabudowy. Zabudowa podlegajaca wymienianie,

oznaczona na rysunku planu jako budynki proponowane do zachowania i adaptacji, moze byc
odtwarzana w pierwotnych gabarytach i formie, przy spelnieniu ustalen §105pkt5 i §106pkt5.

v

§88

1. Dopuszcza sie przekroczenie linii zabudowy okreslonej na rysunku planu lub w ustaleniach tresci
uchwaly, w tym w §5 pkt 10, okreslonej odlegloscia od linii rozgraniczajacej dróg i ulic oraz od
granicy dzialki wydzielonej pod pas drogowy, elementami architektonicznymi budynku wystajacymi
do 3,Om i na odcinku nie dluzszym niz 25% dlugosci elewacji frontowej. Linia zabudowy moze byc
przekroczona wysunietymi zadaszeniami, przedsionkami wejsciowymi, schodami, gankami i
wykuszami. ."»

2. W przypadku lokalizacji budynku w linii rozgraniczajacej drogi wyklucza sie w poziomie przyziemia,
przekroczenie linii zabudowy elementami architektonicznymi budynku, w tym elementami
okreslonymi w ust. 1.

3. Ustalona w planie obowiazujaca linia zabudowy dotyczy lokalizacji zabudowy wzdluz ulic. W
przypadku gdy zostanie zrealizowana zabudowa wzdluz ulicy, dopuszcza sie lokalizacje nowych
budynków w glebi dzialki lub terenu wg zasad okreslonych w ustaleniach szczególowych w
rozdzialach II i III.
Ustalenie to nie wyklucza sytuowania zabudowy w glebi dzialki lub terenu, w przypadku gdy
zostana zrealizowane, w pierwszej kolejnosci, budynki zgodnie z ustalona w planie linia zabudowy

wzdluz ulicy. U R Z A D G M I N Y .' al m
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ul. ZabkoUJicka 26 ZA~ 1~p. "?A i?AMfl
-7-23n Kamieniec Zabkou:icJ. STWlERD1\ ./I,t! ,.J i"'"

tel. (074) 8162026, 8162027 . . Z bk dn 1q,.O>~~..J2fI,.
fax (074) 8173361 KarT\lemec a ., '.b '"

5



4. Na terenach MN, MW, MR, MU, U, RU, KS, P i infrastruktury technicznej dopuszcza sie:
1) nadbudowe budynków, o dachach plaskich, dachami stromymi o symetrycznym ukladzie polaci i

kalenicy oraz o spadku polaci od 350 do 500, niezaleznie od wysokosci budynku przed i po
nadbudowie dachu,

2) lokalizacje zabudowy na granicy sasiedniej dzialki budowlanej i w odleglosci od 1,5 do 3,Om od
tej granicy, za zgoda wlasciciela sasiedniej dzialki oraz przy zachowaniu wymogów przepisów
odrebnych,

3) budowe budynków gospodarczych, w tym garazy, o powierzchni zabudowy do 50m2 i o
maksymalnej wysokosci kalenicy 3,Om,o dachach plaskich i symetrycznym ukladzie polaci,

z uwzglednieniem, w strefach ochrony konserwatorskiej, wymogów okreslonych w rozdziale VI.
5. Dopuszcza sie rozbudowe istniejacych budynków na dzialkach, na których okreslone w

Rozdzialach II i III wskazniki zabudowy i intensywnosci zostaly przekroczone, maksymalnie o 20%
istniejacej powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych na dzialce, przy zachowaniu
pozostalych parametrów i wskazników ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, z
uwzglednieniem, w strefach ochrony konserwatorskiej, wymogów okreslonych w rozdziale VI.

Rozdzial V.

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej.

v
§89

Obszary przestrzeni publicznej obejmuja nastepujace tereny:
1) dróg i ulic publicznych wraz z ich otoczeniem obejmujacym:

a) na obszarach zabudowanych - tereny do okreslonych w planie linii zabudowy,
b) na obszarach otwartych - tereny wzdluz dróg publicznych KD w pasie o szerokosci 50m od linii

rozgraniczajacych dróg,
2) tereny kolejowe wraz z terenami polozonymi wzdluz linii kolejowych w pasie o szerokosci 50m od

linii rozgraniczajacych terenów kolejowych KK,
3) tereny uslug publicznych i turystycznych,
4) sportu i rekreacji,
5) zieleni urzadzonej,
6) tereny obszarów zabytkowych i stref ochrony konserwatorskiej ukladów urbanistycznych.

§90

"-./

1. Na obszarach przestrzeni publicznej dopuszcza sie umieszczenie elementów informacji, plansz
reklamowych, obiektów malej architektury, wylacznie uksztaltowanych zgodnie z przyjetym przez
wladze gminy gminnym system informacji, w tym systemem informacji turystycznej.

2. Elementy gminnego systemu informacji, powinny zostac uformowane jednorodnie plastycznie i
architektonicznie w skali calej gminy, w nawiazaniu do jej wartosci kulturowych, w szczególnosci do
form i rozwiazan Qlaterialowych detalu architektonicznego wystepujacego na budynkach
zabytkowych lub objetych gminna ewidencja zabytków.

3. Elementy gminnego systemu informacji powinny obejmowac obiekty malej architektury, w tym kioski
sluzace funkcji informacji, reklamy i handlu, altany, slupy i tablice ogloszeniowe oraz reklamowe
obiekty przestrzenno - architektoniczne.

4. Do czasu przyjecia gminnego systemu informacji przy lokalizacji elementów informacji, plansz
reklamowych, obiektów malej architektury na obszarach przestrzeni publicznej nalezy stosowac
zasady okreslone w punkcie 2 oraz w §91.

§91
,~

1. Dopuszcza sie umieszczenie plansz i elementów reklamowych i informacyjnych na elewacjach
budynku odnoszacych sie wylacznie do przedmiotu dzialalnosci na danej nieruchomosci, przy
zachowaniu zasady, ze plansze i elementy beda i umieszczane w sposób oraz o wielkosci, formie i
kolorystyce odpowiadajacej kompozycji elewacji. W przypadku umieszczania kilku plansz i
elementów beda one ponadto o jednakowych wymiarach oraz umieszczane wzdluz okreslonej linii
kompozycyjnej.

2. Wyklucza sie lokalizacje reklam, informacji i obiektów malej architektury w miejscach
naruszajacych:

1) ochrone wartosci kulturowych i krajobrazu,
U J:Z l~ D G ?~ T y.,'"Y
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2) ekspozycje obiektów zabytkowych i o walorach kulturowych, okreslonych w § 105 i §106.
3. Na obszarze gminy wyklucza sie lokalizacje wolnostojacych plansz reklamowych

wielkogabarytowych, przekraczajacych wysokosc 2,5m od poziomu terenu i szerokosci 1.5m, z
wyjatkiem znaków drogowych.

4. Umieszczenie elementów systemu informacji i reklam na obiektach zabytkowych, wpisanych do
rejestru zabytków i wpisanych do gminnej ewidencji oraz na obszarze stref ochrony
konserwatorskiej ukladów urbanistycznych wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim konserwatorem
zabytków.

§92

1. Przy lokalizacji i ksztaltowaniu ogrodzen wzdluz linii rozgraniczajacych dróg publicznych i placów
publicznych nalezy uwzgledniac nastepujace warunki:
1) odcinki nieprzerwanych ciagów ogrodzen wzdluz dróg publicznych powinny byc zblizone

wysokoscia oraz cechami rozwiazan formalnych i materialowych,
2) nowe ogrodzenia w zabudowie istniejacej i uzupelniajacej nalezy dostosowywac do

historycznych i tradycyjnych cech stylistycznych ogrodzen, charakterystycznych dla zespolu
budowlanego, w którym ogrodzenia sa lokalizowane,

3) dla nowych zespolów budowlanych, nalezy przewidziec jednorodnie uksztaltowane ciagi
ogrodzen w nawiazaniu do tradycji budowania w poszczególnych miejscowosciach,

4) wyklucza sie:
a) ogrodzenia prefabrykowane betonowe oraz inne dysharmonijne z istniejacymi wartosciami

kulturowymi,
b) ogrodzenia pelne, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W strefie ochrony konserwatorskiej ukladów urbanistycznych:
1) ogrodzenie powinny byc zrekonstruowane lub dostosowane do uksztaltowanych historycznie

cech stylistycznych ogrodzenia obiektów zabytkowych,
2) dopuszcza sie podwyzszenie wysokosci ogrodzenia w stosunku do ustalonej w punkcie 6 ze

wzgledu na wymogi konserwatorskie,
3) dopuszcza sie ogrodzenie pelne wylacznie jako kontynuacje ogrodzenia zabytkowego.

3. Wysokosc nowych ogrodzen w otoczeniu dróg, jezeli nie jest to sprzeczne z wymogami ust. 1,2 i 5,
nie powinna przekraczac:
1) od KPj, KD, KL -1,25m,
2) od KZ i KG -1,50m.
4. Ustalenia pktów 1-3 nie dotycza ogrodzen regulowanych przepisami odrebnymi.

"
u

§93
~

V
Zasady lokalizacji i ksztaltowania zieleni publicznych okreslone sa w rozdz, VI i, w obrebie
poszczególnych terenów, w rozdzialach II i III.

Rozdzial VI.

Zasady ochrony srodowiska i przyrody

§94
~

1. Ochronie podlegaja:
1) pomniki przyrody (drzewa pomnikowe),
2) zalozenia parkowo-palacowe i cmentarz wpisane do rejestru zabytków,
3) kulturowe uklady i zespoly zieleni obejmujace zielen cmentarna, skwery, aleje i szpalery

przydrozne,
4) zadrzewienia i zakrzewienia sródpolne,
5) zielen zwiazana z ekosystemami rzeki, strumieni, kanalów, rowów oraz zbiorników,
6) ekosystemy lesne i lakowe, w tym lasy ochronne,
7) wody powierzchniowe i podziemne,
8) naturalnepodmoklosci, .
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9) uksztaltowanie terenu wraz z istniejacymi krajobrazowymi formami geomorfologicznymi,
charakterystycznych dla poszczególnych terenów.

2. Ochrona elementów wymienionych w ust. 1 polega na ich zachowaniu oraz na wykorzystaniu i
uzytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem terenu, na którym wystepuja, w sposób nie powodujacy
ich degradacji, jak tez na odnawianiu ich skladników, zgodnie z przepisami odrebnymi i ustaleniami
planu."

§95

Wykaz oraz ustalenia dotyczace:
a) pomników przyrody,
b) obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
c) lasów ochronnych,
d) wód powierzchniowych i podziemnych objetych szczególna ochrona prawna,
zawiera rozdzial VIII.

§96

1. Dopuszcza sie usuwanie:
1) zadrzewien i zakrzewien sródpolnych stosownie do przepisów odrebnych okreslajacych zasady

dobrej praktyki rolniczej oraz zgodnie z ustaleniami programów rolno-srodowiskowych,
2) alei i szpalerów przydroznych, w przypadkach szczególnych, zwiazanych z konieczna poprawa

parametrów techniczno - uzytkowych drogi oraz z zapewnieniem bezpieczenstwa ruchu.
2. Drzewa i krzewy ozdobne po ich smierci biologicznej podlegaja wymianie.

§97

1. Dla ochrony kulturowych ukladów i zespolów zieleni ustala sie:
1) zachowanie strefy wolnej od zabudowy i trwalego zagospodarowania terenu, w tym realizacji

rozwiazan komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej w odleglosci odpowiadajacej
zasiegowi korony drzew lub krzewów, lecz nie mniej niz 5,0 m od pnia drzewa lub usytuowania
krzewu,

2) zakaz naruszania stosunków wodnych, w tym poziomu wód gruntowych, warunkujacych
zachowanie zieleni. Spelnienie warunku powinno byc wykazywane przy zmianie sposobu
zagospodarowania terenów, na których zlokalizowana jest zielen oraz na terenach z nia
sasiadujacych.

2. Na wyznaczonych na rysunku planu obszarach zieleni wewnetrznej wylaczona jest lokalizacja
obiektów budowlanych z wyjatkiem obiektów malej architektury, gminnych sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej oraz obiektów sluzacych bezpieczenstwu uzytkowania terenu, ochronie
zdrowia ludzi i srodowiska. Dopuszczalne odstepstwa od ww. zakazu okresla ustA i ustalenia
zawarte §65.

3. Na obszarach zieleni wewnetrznej nalezy:
1) zachowac istniejace zespoly zieleni,
2) min 30% obszaru przeznaczac na ksztaltowanie zespolów zieleni wysokiej,
3) nowe uklady zieleni Ksztaltowacw powiazaniu z istniejacymi zespolami zieleni.

4. Dopuszcza sie zmniejszenie wyznaczonego obszaru zieleni wewnetrznej o 25% jego powierzchni w
obrebie kazdej dzialki, pod nastepujacymi warunkami:
1) zachowana zostanie niezbedna obudowa zielona rzek, strumieni, kanalów i rowów,
2) zachowane zostana istniejace drzewa i krzewy oraz ciaglosc okreslonych na rysunku planu

ukladów zieleni wewnetrznej,
3) zachowane zostana wskazniki powierzchni zieleni na dzialce ustalone w planie
4) zmniejszenie powierzchni nie bedzie obejmowac tereny o nachyleniu powyzej 15%.

5. Nowe zespoly zieleni nalezy ksztaltowac z zachowaniem nastepujacych warunków:
1) uklady zielni nalezy formowac w nawiazaniu do ukladów kompozy~jnych wystepujacych w

otoczeniu,
2) na terenach otwartych zielen ksztaltowac obrzezenie, wzdluz terenów wyznaczonych liniami

rozgraniczajacymi lub ciagów komunikacyjnych oraz cieków naturalnych, z uwzglednieniem
wgladów widokowych oraz warunków bezpieczenstwa dla sieci infrastruktury technicznej, linii
kolejowych i dróg,

3) roslinnosc gatunkowo zróznicowac ze wzgledu na wysokosc, walory ozdobne oraz zmienne
wlasciwosci w róznych porach roku,

4) zielen wysoka nalezy lokalizowac w odleglosci 20m od terenów czynnych linii kolejowych.
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7) stanowiska archeologiczne udokumentowane,
8) obszary obserwacji archeologicznej obejmujace tereny ukladu osadniczego gminy.

§103

Zestawienie obiektów i obszarÓw wpisanych do rejestru zabytków oraz odnoszace sie do nich
ustalenia zawiera rozdzial VIII § 109.

§104

1. Krajobraz kulturowy podlega ochronie w formie ustanowionych w planie stref ochrony
konserwatorskiej ukladów urbanistycznych oraz stref ochrony krajobrazu kulturowego.

2. Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji archeologicznej podlegaja
ochronie zgodnie z przepisami odrebnymi.

§105

1. Plan wyznacza strefy ochrony konserwatorskiej ukladów urbanistycznych we wsiach Byczen,
Chalupki, Doboszowice, Kamieniec Zabkowicki, Mrokocin, Ozary, Pomianów Górny, Slawecin,
Sosnowa, Starczów, Srem i Topola.

2. Granice stref ochrony konserwatorskiej ukladów urbanistycznych okreslaja rysunki planu.
3. W granicach wyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej ukladu urbanistycznego ochronie

podlegaja:
1) obiekty i zespoly budowlane w zakresie:

a) ukladu zabudowy,
b) gabarytów zabudowy, w tym dachu,
c) cech stylistycznych tradycyjnej zabudowy obejmujace - kompozycje bryl i elewacji, proporcje

elementów architektonicznych ksztaltujacych bryly i elewacje, formy dachów, formy
elementów dekoracyjnych i detalu,

d) rozwiazan materialowych;
2) zalozenia parkowe, zespoly zieleni komponowanej i skwerów, ogrodowe otoczenie zabudowy,

aleje i szpalery;
3) elementy zagospodarowania dzialek i obiekty malej architektury wybudowane przed 1945r.,
4) istniejacy historyczny uklad dróg i ulic.
Ochrona wymienionych elementów zabudowy i zagospodarowenia terenu polega na ich
zachowaniu. oraz na dopuszczeniu ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z wymogami przepisów
odrebnych i ustaleniami uchwaly.

4. Ustala sie nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenów
zlokalizowanych na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej ukladów urbanistycznych:
1) otoczenia budynku chronionego oraz wnetrza zespolów budowlanych nalezy przeksztalcac i

zagospodarowywac zielenia urzadzona i przydomowymi urzadzeniami wypoczynkowo -
rekreacyjnymi, niezbednymi placykami gospodarczymi oraz ciagami komunikacji pieszej i
pieszo-jezdne, m.in. poprzez likwidacje substandardowej, tymczasowej zabudowy gospodarczej
i garazy,

2) rozbudowe istniejacych budynków oraz budynki nowe nalezy lokalizowac w sposób
uzupelniajacy istniejacy uklad zabudowy, w nawiazaniu do uksztaltowanej linii zabudowy, a w
przypadku zabudowy rozproszonej w nawiazaniu do kompozycji rozplanowania istniejacego
zespolu budowlanego,

3) przebudowa i rozbudowa zabudowy powinna odpowiadac istniejacym elementom okreslonym w
ust.3 pkty1b),c) i d),

4) zabudowa uzupelniajaca powinna byc formowana z uwzglednieniem nastepujacych warunków:
a) zachowac jednorodny charakter architektoniczny poszczególnych ciagów i zespolów

budowlanych,
b) kontynuowac cechy zabudowy zabytkowej, zdefiniowane w ust.3 pkt1g,c i d,
5) tereny zieleni nalezy formowac jako zalozenia o swobodnych ukladach kompozycyjnych,

nawiazujacych do naturalnych form uksztaltowania zieleni wystepujacych w otoczeniu oraz do
form kulturowych inspirowanych ta zasada,

6) ogrodzenia nalezy dostosowac do tradycyjnych form wystepujacych w otoczeniu obiektów
zabytkowych.

5. Zamierzenia zwiazane z przebudowa i rozbudowa istniejacego zainwestowania i
zagospodarowania oraz realizacja nowego zainwestowania i zagospodarowania na obszarze strefy
ochrony konserwatorskiej ukladów urbanistycznych nalezy uzgadniac z wojewódzkim
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§106

Plan wyznacza strefy ochrony krajobrazu kulturowego dla wsi Byczen, Chalupki Doboszowice,
Kamieniec Zabkowicki, Mrokocin, Ozary, Pomianów Górny, Slawecin, Starczów, Srem i Topola. Strefy

te obejmuja zespoly zabudowy wsi wraz z otaczajacymi ich obszarami ekspozycji krajobrazowej i
elementami krajobrazu naturalnego integralnie z nimi zwiazanego.

1. Granice stref ochrony krajobrazu kulturowego okreslaja rysunki planu.
2. W granicach wyznaczonych stref ochrony krajobrazu kulturowego ochronie podlegaja:

1) uklady zabudowy poszczególnych wsi,
2) gabaryty i forma zabudowy, w tym dachu,
3) cechy stylistyczne tradycyjnej zabudowy obejmujacych kompozycje bryly i elewacji, proporcje

elementów architektonicznych ksztaltujacych bryly i elewacje, elementów dekoracyjnych i detalu,
4) rozwiazania materialowe tradycyjnej zabudowy,
5) dominanty architektoniczne obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
6) elementy krajobrazu naturalnego integralnie zwiazane z zespolami zabytkowymi, w

szczególnosci Góra Zamkowa i Dolina Nysy Klodzkiej,
7) panoramy krajobrazowe poszczególnych wsi gminy, w szczególnosci:

a) wsi Byczen z drogi wojewódzkiej nr 382 i drogi powiatowej nr 31930,
b) Kamieniec Zabkowicki z dróg wojewódzkich nr 382 i nr 390,
c) Doboszowice z drogi wojewódzkiej nr 382,
d) Topola z drogi wojewódzkiej nr 382,
e) Pomianów Górny z drogi wojewódzkiej nr 382,
f) Chalupki z drogi wojewódzkiej nr 382 i drogi powiatowej nr 31990,
g) zalozenia parkowe, zespoly zieleni i skwerów, ogrodowe otoczenie zabudowy, aleje i

szpalery.
Ochrona wymienionych elementów zagospodarowania terenu i zabudowy oraz elementów
krajobrazu naturalnego i panoram krajobrazowych polega na ich zachowaniu i restauracji, na
dopuszczeniu ich zrównowazonej przebudowy i rozbudowy terenów zainwestowanych zgodnie z
ustaleniami uchwaly.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenów zlokalizowanych na obszarze strefy
ochrony krajobrazu kulturowego nalezy przyjmowac wg § 105 ust. 4.

4. Uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków podlegaja nastepujace zamierzenia
inwestycyjne zlokalizowane w strefie ochrony krajobrazu kulturowego:
1) przebudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektów objetych gminna ewidencja zabytków,
2) przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejacych obiektów w zakresie skali zabudowy i formy

dachu w nastepujacych wsiach: Byczen, Doboszowice, Kamieniec Zabkowicki, Ozary, Slawecin,
Sosnowa, Starczów, Srem, Topola,

3) lokalizacja wolnostojacych wielkogabarytowych plansz reklamowych, wiez i masztów
telefonicznych oraz napowietrznych sieci elektroenergetycznych.

§107

1. Obiekty objete gminna ewidencja zabytków okreslaja rysunki planu.
2. Przy przebudowie i remontach obiektów i obszarów objetych gminna ewidencja zabytków nalezy

zachowac ich dotychQzasowecechy stylistyczne, a w szczególnosci:
1) uklad bryly i proporcje poszczególnych elementów architektonicznych jej uksztaltowania,
2) wielkosc i proporcje rzutu budynku,
3) forma i uklad dachu oraz wysokosc dachu,
4) pokrycie dachu,
5) uklad osi okiennych,
6) wymiary otworów okiennych i ich wewnetrzne podzialy,
7) elementy dekoracyjne i detal architektoniczny (ozdobne szczyty, obramienia okienne, gzymsy,

elementy konstrukcji ryglowej, okladziny z desek, cokoly i podmurówki),
8) tradycyjne i rodzime materialy budowlane.

3. Dopuszcza sie rozbudowe obiektów objetych gminna ewidencja oobytków przy spelnieniu
nastepujacych warunków:
1) rozbudowa sytuowana bedzie w nawiazaniu do istniejacego ukladu zabudowy,
2) rozbudowa ksztaltowana zgodnie z cechami zabudowy istniejacej, okreslonymi w ust. 2.

§108

1. Zmiana zagospodarowania, obejmujaca rozbudowe i budowe obiektów budowlanych, w rejonie
stanowisk archeologicznych i na obszarach obserwacji archeologicznej wymaga uzgodnienia z
wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie wynikajacym z przepisów odrebnych.
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§106

Plan wyznacza strefy ochrony krajobrazu kulturowego dla wsi Byczen, Chalupki Doboszowice,
Kamieniec Zabkowicki, Mrokocin, Ozary, Pomianów Górny, Slawecin, Starczów, Srem i Topola. Strefy

te obejmuja zespoly zabudowy wsi wraz z otaczajacymi ich obszarami ekspozycji krajobrazowej i
elementami krajobrazu naturalnego integralnie z nimi zwiazanego.

1. Granice stref ochrony krajobrazu kulturowego okreslaja rysunki planu.
2. W granicach wyznaczonych stref ochrony krajobrazu kulturowego ochronie podlegaja:

1) uklady zabudowy poszczególnych wsi,
2) gabaryty i forma zabudowy, w tym dachu,
3) cechy stylistyczne tradycyjnej zabudowy obejmujacych kompozycje bryly i elewacji, proporcje

elementów architektonicznych ksztaltujacych bryly i elewacje, elementów dekoracyjnych i detalu,
4) rozwiazania materialowe tradycyjnej zabudowy,
5) dominanty architektoniczne obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
6) elementy krajobrazu naturalnego integralnie zwiazane z zespolami zabytkowymi, w

szczególnosci Góra Zamkowa i Dolina Nysy Klodzkiej,
7) panoramy krajobrazowe poszczególnych wsi gminy, w szczególnosci:

a) wsi Byczen z drogi wojewódzkiej nr 382 i drogi powiatowej nr 31930,
b) Kamieniec Zabkowicki z dróg wojewódzkich nr 382 i nr 390,
c) Doboszowice z drogi wojewódzkiej nr 382,
d) Topola z drogi wojewódzkiej nr 382,
e)Pomianów Górny z drogi wojewódzkiej nr 382,
f) Chalupki z drogi wojewódzkiej nr 382 i drogi powiatowej nr 31990,
g) zalozenia parkowe, zespoly zieleni i skwerów, ogrodowe otoczenie zabudowy, aleje i

szpalery.
Ochrona wymienionych elementów zagospodarowania terenu i zabudowy oraz elementów
krajobrazu naturalnego i panoram krajobrazowych polega na ich zachowaniu i restauracji, na
dopuszczeniu ich zrównowazonej przebudowy i rozbudowy terenów zainwestowanych zgodnie z
ustaleniami uchwaly.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenów zlokalizowanych na obszarze strefy
ochrony krajobrazu kulturowego nalezy przyjmowac wg § 105 ust. 4.

4. Uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków podlegaja nastepujace zamierzenia
inwestycyjne zlokalizowane w strefie ochrony krajobrazu kulturowego:
1) przebudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektów objetych gminna ewidencja zabytków,
2) przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejacych obiektów w zakresie skali zabudowy i formy

dachu w nastepujacych wsiach: Byczen, Doboszowice, Kamieniec Zabkowicki, Ozary, Slawecin,
Sosnowa, Starczów, Srem, Topola,

3) lokalizacja wolnostojacych wielkogabarytowych plansz reklamowych, wiez i masztów
telefonicznych oraz napowietrznych sieci elektroenergetycznych.

§107

1. Obiekty objete gminna ewidencja zabytków okreslaja rysunki planu.
2. Przy przebudowie i remontach obiektów i obszarów objetych gminna ewidencja zabytków nalezy

zachowac ich dotychczasowe cechy stylistyczne, a w szczególnosci:
1) uklad bryly i proporcje poszczególnych elementów architektonicznych jej uksztaltowania,
2) wielkosc i proporcje rzutu budynku,
3) forma i uklad dachu oraz wysokosc dachu,
4) pokrycie dachu,
5) uklad osi okiennych,
6) wymiary otworów okiennych i ich wewnetrzne podzialy,
7) elementy dekoracyjne i detal architektoniczQY(ozdobne szczyty, obramienia okienne, gzymsy,

elementy konstrukcji ryglowej, okladziny z desek, cokoly i podmurówki),
8) tradycyjne i rodzime materialy budowlane.

3. Dopuszcza sie rozbudowe obiektów objetych gminna ewidencja Zabytków przy spelnieniu
nastepujacych warunków:
1) rozbudowa sytuowana bedzie w nawiazaniu do istniejacego ukladu zabudowy,
2) rozbudowa ksztaltowana zgodnie z cechami zabudowy istniejacej, okreslonymi w ust. 2.

§108

1. Zmiana zagospodarowania, obejmujaca rozbudowe i budowe obiektów budowlanych, w rejonie
stanowisk archeologicznych i na obszarach obserwacji archeologicznej wymaga uzgodnienia z
wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie wynikajacym z przepisów odrebnych.

2. Zmiane '?'.s39..o~odarowaniaw reionie stanowisk archeologicz~ych nale?yJOJirzedzic rozpoznaniem
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archeologicznym prowadzonym w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
3. Ochronie podlegaja istniejace i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach

zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac
budowlanych obiektów archeologicznych nalezy powiadomic wlasciwe sluzby konserwatorskie.

Rozdzial X.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej.

§120

u

Przebieg oraz klasyfikacje dróg i ulic okresla rysunek planu i uchwala.
Uklad ulic i dróg tworza:

droga glówna KD G1 - w ciagu drogi wojewódzkiej nr 382, za wyjatkiem odcinków wymienionych
w punktach 5 i 6,

droga glówna KD G2 - w ciagu drogi wojewódzkiej nr 395,
droga zbiorcza KD Z1 - w ciagu drogi wojewódzkiej nr 390,
droga zbiorcza KD Z2 - w ciagu drogi powiatowej nr 3178D przez Kamieniec Zabkowicki,
droga zbiorcza KD Z3 - w istniejacym ciagu drogi wojewódzkiej nr 382 przez Kamieniec

Zabkowicki,
droga zbiorcza KD Z4 - w istniejacym ciagu drogi wojewódzkiej nr 382 przez Byczen,
drogi i ulice lokalne KD L - drogi powiatowe i gminne,
drogi i ulice dojazdowe KD D- drogi powiatowe i gminne,
drogi i ulice pieszo - jezdne KD Pj - drogi gminne,

drogi i ulice wewnetrzne KD W.
Plan rezerwuje tereny dla przeprowadzenia:

1) obejscia wsi Kamieniec Zabkowicki w pasie o szerokosci 25m i Byczen w pasie o szerokosci 25
- 35m droga glówna wojewódzka nr 382,

2) obejscia wsi Chalupki droga glówna wojewódzka nr 395 w pasie o szerokosci 25m,
3) korekty trasy drogi glównej wojewódzkiej nr 382 w obrebach Pomianów Górny i Topola, w pasie

o szerokosci 30m,
4) korekty trasy drogi lokalne powiatowej nr 3193D w obrebie Topola, w pasie o szerokosci 15m.

Podstawowe parametry dróg okresla tabela:

v
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oznaczenie drogi - ulicy Klasa drogi - ulicy szerokosc w liniach rodzaj drogi / nr drogi
rozgraniczajacych

minimum -
maksimum

KD G1 - istniejaca alówna 12 - 40m wojewódzka / 382
KD G2 - istniejaca qlówna 8- 25m woiewódzka / 395
KD Z1 - istniejaca zbiorcza 9 - 35m woiewódzka / 390
KD Z2 - istniejaca zbiorcza 7 - 20m powiatowa / 3178D
KD Z3 - istnieiaca zbiorcza 10- 15m woiewódzka / 382
KD Z4 - istnieiaca zbiorcza 7 - 20m woiewódzka / 382
KD L - istnieiaca lokalna 7 - 23m powiatowa /3160D

lokalna 10 - 12m powiatowa /3177D
lokalna 7 - 12m powiatowa /3179D
lokalna 6 - 20m powiatowa / 3193D
lokalna 6 - 20m powiatowa / 3199D
lokalna 6 - 16m ' powiatowa / 3180D
lokalna 6 - 18m powiatowa / 3181D
lokalna 6- 22m powiatowa /3182D
lokalna 8 - 17m powiatowa /3143D
lokalna 10 - 25m powiatowa /3142D
lokalna 8 - 17m powiatowa /3144D
lokalna 6,5 - 12m powiatowa /3159D
lokalna 12 - 33m powiatowa / 3149D

KD L - proiektowana lokalna 20m powiatowa /3149D
KD L - istl'1iiaGa,. lokalna 8 - 12m qminna



15m
6 - 10m
6-12m
12m

3,5 - 10m
6 - 10m
5 - 1Om

10m

minna
powiatowa / 3200D

minna
minna
minne
minna

wewnetrzna
wewnetrzna

§121

Dopuszcza sie zmiane polozenia, oznaczonych na rysunku orientacyjnych linii rozgraniczajacych dróg i
ulic w zakresie ustalonym w § 4, przy zachowaniu nastepujacych warunków:
utrzymana zostanie, ustalona w planie, minimalna szerokosc drogi w liniach rozgraniczajacych,
spelnione zostana. wymogi funkcjonalne i techniczne wynikajace z ustalen planu i z przepisów

szczególnych dotyczace podstawowych elementów trasy drogi,
zachowane zostana ustalone w przepisach uchwaly odleglosci linii zabudowy budynków od

projektowanych dróg i ulic.

§122

Zachowuje sie istniejaca obsluge terenów i dzialek z dróg KD G1, KD G2,KD Z1, KD Z3 i KD Z4.
Nowe skrzyzowania i zjazdy z dróg KD G1 i KD Z1 okreslaja rysunki planu. W szczególnie

uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie dodatkowe zjazdy z dróg KD G1 i KD Z1, poza
okreslonymi na rysunkach, wylacznie za zgoda zarzadcy drogi.

Nowe skrzyzowania i zjazdy z dróg KD G2, KD Z3 i KD Z4 okreslaja rysunki planu. Dopuszcza sie
dodatkowe zjazdy z ulic KD Z3 i KD Z4 poza okreslonymi na rysunkach, po realizacji obejscia
Kamienia Zabkowickiego i Byczenia droga wojewódzka nr 382, na warunkach uzgodnionych z
zarzadca drogi.

Zachowuje sie istniejaca obsluge terenów i dzialek z dróg powiatowych KD Z i KD L oraz z dróg
gminnych. Dopuszcza sie nowe skrzyzowania i zjazdy na warunkach uzgodnionych z zarzadca
drogi.

Dopuszcza sie konieczne poszerzenia pasów drogowych, w tym oznaczonych na rysunkach planu
liniami rozgraniczajacymi obowiazujacymi, na cele zwiazane z poprawa parametrów techniczno -
uzytkowych drogi, w szczególnosci zwiazanych z bezpieczenstwem ruchu, bezpieczenstwem
uzytkowników terenów przylegajacych do drogi oraz z ochrona zdrowia ludzi. Poszerzenie pasa
drogowego istniejacych dróg moze odbywac sie za zgoda wlascicieli gruntów, które beda sluzyc
poszerzeniu drogi.

Lokalizacja obiektów budowlanych w.pasie o szerokosci 75,Om,wzdluz wyznaczonych na rysunkach
planu obejsc drogi wojewódzkiej nr 382 oraz rezerw terenowych dla korekty drogi nr 382 i obejscia
drogi nr 395, wymaga uzgodnienia z zarzadca dróg wojewódzkich, Pas ten wyznacza sie liczac po
37,5m od osi okreslonego na rysunkach planu terenu drogi. Ustalenia dla sieci infrastruktury
technicznej zawarto w §133 pkt 4 i 5

Pasy terenu stanowiace rezerwe dla przebudowy dróg wojewódzkich moga byc zagospodarowane
czasowo na cele inny~h funkcji okreslonych w planie zgodnie z przepisami szczególnymi. Wszelkie
dzialania inwestycyjne na obszarze rezerwowanego pasa terenu wymagaja uzgodnienia z zarzadca
dróg wojewódzkich. W granicach rezerwy terenowej zakazuje sie nasadzen zieleni wysokiej.

§123

Przy przebudowie dróg wskazanym jest zachowanie w maksymalnym stopniu istniejacej zieleni
wysokiej w obrebie linii rozgraniczajacych.

Przebudowywane i nowe publiczne elementy ukladu komunikacyjnego sluzace pieszym oraz dojscia
do obiektów uslug publicznych i budynków wielorodzinnych nalezy dostosowac do potrzeb osób
niepelnosprawnych, w szczególnosci poruszajacych sie na wózkach inwalidzkich.

Obiekty zwiazane z obsluga ruchu i kioski, lokalizowane w pasach ulicznych za zgoda zarzadcy drogi,
nalezy ksztaltowac w oparciu o jednorodne rozwiazania architektoniczne i materialowe.

Przy budowie i modernizacji ulic nalezy uwzglednic mozliwosc lokalizacji sieci infrastruktury
technicznej wynikajace z przepisów szczególnych oraz zalozen, koncepcji, programów i planów
rozbudowy poszczególnych rodzajów sieci.

§124

Przy budowie i modernizacji oraz uzytkowaniu dróg i ulic nalezy:
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i,

przestrzegac zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego okreslone w rozdz. VI i
VII.

.

§125

Nastepujace tereny i elementy zagospodarowania moga sluzyc wytyczeniu sciezek rowerowych i
pieszo-rowerowych:
1) tereny dróg i ulic - oznaczone symbolem KD i KD W oraz inne drogi wewnetrzne, za zgoda i na

warunkach okreslonych przez zarzadce drogi,
2) tereny sportu i rekreacji- oznaczone symbolem U8,
3) tereny zieleni i uslug - oznaczone symbolem ZU, za zgoda i na warunkach okreslonych przez

wojewódzkiego konserwatora zabytków,
4) tereny zieleni urzadzonej- oznaczone symbolem ZP,
5) tereny ogrodów dzialkowych- oznaczone symbolem ZD za zgoda i na warunkach okreslonych

przez zarzadce ogrodu,
6) wewnetrzne drogi lesne za zgoda i na warunkach okreslonych przez zarzadce terenów lesnych,
7) drogi polne za zgoda i na warunkach okreslonych przez zarzadce terenów rolnych,
8) nadbrzeza projektowanego kanalu zrzutowego ze zbiornika przeciwpowodziowego Kamieniec

Zabkowicki.
'~

§126

\J

1. W granicach dzialek budowlanych nalezy dazyc do zapewnienia odpowiedniej do potrzeb liczby
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów i samochodów gospodarczych.

2. Minimalna liczbe miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dzialkach budowlanych, dla
nowego sposobu uzytkowania, nalezy ustalac w oparciu o nastepujace wskazniki:
1) dla funkcji mieszkaniowej - 1 mp/1 mieszkanie,
2) dla funkcji uslugowej:

. koscioly, sale widowiskowe, kluby, biblioteki

. biura, urzedy i obiekty handlowe

. szkoly

. obiekty sportowo-rekreacyjne

. przychodnie zdrowia

. hotele
pensjonaty, motele i inne turystyczne
restauracje, kawiarnie

3) dla pozostalej zabudowy - 1mp/ 100m2.
3, Na dzialkach sal widowiskowych, obiektów sportowo- rekreacyjnych, turystycznych oraz hoteli i

pensjonatów nalezy zapewnic odpowiednia do potrzeb liczbe miejsc postojowych dla autobusów
4. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza sie uwzglednienie przyulicznych miejsc postojowych za

zgoda zarzadcy drogi..
5. Wskazniki podane w ust. 2 nalezy stosowac takze przy zmianie sposobu uzytkowania oraz do

czesci budynków stanowiacych rozbudowe lub nadbudowe istniejacych budynków.

D 1m.p./10 miejsc
2

D 1m.p./50m p.u.
D 1m. p./1 Oosób personelu
D 1m.p./10 uzytkowników

2
D 1m.p./100m p.u.
D 1m.p./2 lózka
D 1m.p./4 lózka
D 1m.p./5 miejsc konsumpcyjnych

/

§127

1. Zachowuje sie istniejaca linie kolejowe:
nr 276 o panstwowym znaczeniu, pierwszorzedna, relacji Wroclaw - Miedzylesie - Granica

Panstwa
nr 137, pierwszorzedna relacji Katowice - Legnica,
usytuowane na terenach uznanych za zamkniete Decyzja nr 42 z 20QOr.Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej.

2. Dopuszcza sie poszerzenia terenów kolejowych na cele zwiazane z poprawa bezpieczenstwa
ruchu i uzytkowników terenów przylegajacych do tych terenów oraz z ochrona zdrowia ludzi, a
takze w celu dostosowania do miedzynarodowych wymogów techniczno - funkcjonalnych.

3. Na terenach sasiadujacych z terenami kolejowymi, przy rozbudowie istniejacych obiektów i budowie
nowych obiektów, nie zwiazanych z obsluga linii kolejowej oraz przy lokalizacji zieleni nalezy
zachowac odleglosci od terenów kolejowych ustalone w przepisach szczególnych dla lokalizacji
budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz zapewniajace bezpieczenstwo ruchu i funkcjonowania
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§128

1. Ustala sie zaopatrzenie w wode calego obszaru gminy poprzez zbiorowy system zaopatrzenia w
wode funkcjonujacy w oparciu.o urzadzenia wodociagowe, obejmujace:
1) ujecia wód podziemnych w Kamiencu Zabkowickim,
2) urzadzenia zaopatrzenia w wode - Zaklad Uzdatniania Wody w Kamiencu Zabkowickim,

obejmujacy magazynowanie, uzdatnianie oraz regulacje cisnienia,
3) sieci wodociagowe.

2. Dla terenów rozproszonego zainwestowania, w szczególnosci wskazanych na rysunkach planu w
s~ali 1:5000, dopuszcza sie zaopatrzenie w wode w oparciu o indywidualne rozwiazania.

3. Zaklada sie modernizacje istniejacych urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode i urzadzen
zaopatrzenia indywidualnego oraz rozbudowe sieci zapewniajacych obsluge istniejacych i
projektowanych obiektów.

§129

1. Ustala sie odprowadzenie scieków komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia i
oczyszczania scieków funkcjonujacy w oparciu o nastepujace urzadzenia kanalizacyjne:
1) sieci kanalizacyjne,
2) przepompownie scieków,
3) urzadzenia do podczyszczania scieków, w tym w gospodarstwach rolnych,
4) mechaniczno - biologiczne oczyszczalnie scieków.

2. Dopuszcza sie zastosowanie rozwiazan wariantowych zbiorowego systemu odprowadzenia i
oczyszczania scieków mogacych funkcjonowac w dowolnych ukladach ustalonych zgodnie z ust.5
w oparciu o:
1) wiejskie mechaniczno - biologiczne oczyszczalnie scieków obslugujace tereny zainwestowane

wsi i lokalizowane we wsiach Kamieniec Zabkowicki, Doboszowice, Pomianów, Mrokocin,
Chalupki, Topola, Sosnowa i Ozary,

2) wiejskie mechaniczno - biologiczne oczyszczalnie scieków obslugujace tereny zainwestowane
gminy Kamieniec Zabkowicki i gmin sasiednich, lokalizowane jak w punkcie 1 lub w gminach
sasiednich, w uzgodnieniu z tymi gminami

3) lokalne oczyszczalnie scieków obslugujace istniejace zespoly zabudowy polozone poza
terenami zainwestowanymi wsi.

3. Zbiorowy system odprowadzenia i oczyszczania scieków moga uzupelniac indywidualne
urzadzenia oczyszczania scieków obslugujace pojedyncze istniejace budynki, zagrody i zespoly
zabudowy oraz tereny zainwestowane, w szczególnosci wskazane na rysunkach planu w skali
1:5000.

4. Na rysunkach planu okreslono lokalizacje oczyszczalni w Kamiencu Zabkowickim i w Chalupkach
oraz wskazano rejony lokalizacji oczyszczalni we wsiach Doboszowice, Pomianów, Mrokocin,
Topola, Sosnowa i Ozary. Dopuszcza sie lokalizacje w innych rejonach w oparciu o ustalenia
punktu 5.

5. Wlasciwa liczbe i szczególowe lokalizacje oczyszczalni nalezy okreslic w opracowaniach
specjalistycznych z uwzglednieniem warunków ustalonych w przepisach odrebnych.

6. Indywidualne urzad~enia oczyszczania scieków nalezy lokalizowac w granicach terenów
zainwestowanych, z zachowaniem wymogów okreslonych w przepisach odrebnych.

7. Do czasu realizacji docelowych urzadzen zbiorowego systemu odprowadzania scieków
komunalnych, dopuszcza sie odprowadzenie scieków do tymczasowych indywidualnych i
grupowych urzadzen oczyszczania scieków, a takze osadników bezodplywowych, lokalizowanych
zgodnie z przepisami odrebnymi.

§130

Ustala sie nastepujace zasady odprowadzenia wód opadowych:
1) w zespolach skoncentrowanych ukladów zabudowy, na terenach z-ainwestowanych produkcji

rolniczej i terenach produkcji, skladów i baz oraz z zanieczyszczonych powierzchni dróg i
parkingów o trwalej nawierzchni -lokalnymi systemami kanalizacyjnymi, poprzez urzadzenia
oczyszczania wód opadowych, umozliwiajace podczyszczanie wód w stopniu wymaganym
przepisami odrebnymi, do wód powierzchniowych,

2) na pozostalych terenach zainwestowanych - indywidualnie na teren lub do istniejacych wód
powierzchniowych, przy spelnieniu wymagan wynikajacych z przepisów odrebnych.

Na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie nalezy uwzgledniac ochrone istniejacych urzadzen
melioracyjnych i odwadniajacych.
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§131

1. Zagospodarowanie odpadów okresla gminny plan gospodarki odpadami opracowany w oparciu o
przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy w sprawie utrzymania porzadku i czystosci w gminach.

2. Ustala sie nastepujace zasady'skladowania i usuwania odpadów na obszarze objetym planem:
1) zakazuje sie skladowania i unieszkodliwiania odpadów,
2) dopuszcza sie wylacznie magazynowanie odpadów, stosownie do przepisów ustawy o

odpadach,
3) lokalizacje miejsc czasowego gromadzenia odpadów stalych (odpadów komunalnych) nalezy

okreslac wylacznie w oparciu o przepisy odrebne,
4) w miejscach czasowego gromadzenia odpadów stalych nalezy uwzgledniac mozliwosc

segregacji odpadków,
5) odpady nalezy wywozic na miedzygminne skladowisko odpadów komunalnych, o lokalizacji

okreslonej w gminnym planie gospodarki odpadami.
3. Na terenie gminy, poza terenami objetymi zasiegiem wód powodziowych 1%, dopuszcza sie

lokalizacje grzebowiska dla zwierzat wylacznie na potrzeby gminy. Przy wyznaczaniu lokalizacji
grzebowiska nalezy zachowac warunki i tryb okreslony w przepisach odrebnych.

§132

1. Zaklada sie dostawe energii elektrycznej z sieci i urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego
zajmujacego sie przesylem i dystrybucja energii zgodnie z ustawa Prawo Energetyczne oraz
przyjetymi zalozeniami do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe na
obszarze gminy.

2. Zaklada sie:
1) modernizacje istniejacych stacji transformatorowych 20/0,4kV oraz budowe nowych,
2) modernizacje i skablowanie, stosownie do potrzeb, istniejacych napowietrznych linii sredniego

napiecia 20 kV oraz budowe nowych sieci w dostosowaniu do potrzeb,
3) modernizacje i sukcesywne skablowanie, na terenach zainwestowanych, istniejacych

napowietrznych sieci niskiego napiecia,
4) budowe nowych linii niskiego napiecia dla odbiorców.

3. Zachowuje sie przebieg istniejacej linii 110kV. Dopuszcza sie przebudowe linii, w tym konieczne
zmiany jej trasy, w szczególnosci na cele zwiazane z realizacja zbiornika Kamieniec Zabkowicki i
inwestycji towarzyszacych, z uwzglednieniem poprawy bezpieczenstwa uzytkowania sieci i
uzytkowników terenów przylegajacych do tych sieci oraz ochrony zdrowia ludzi.

4. Przebieg linIi elektroenergetycznej 110 kV wraz z granica potencjalnego naruszenia standardów
jakosci srodowiska okreslaja rysunki planu. Do czasu ustanowienia, zgodnie z przepisami
szczególnymi, obszaru ograniczonego uzytkowania, roboty budowlane na obszarze potencjalnego
naruszenia standardów jakosci srodowiska, oznaczonym na rysunkach planu, nalezy prowadzic w
uzgodnieniu z zarzadca linii.

5. Ustala sie ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne lub grupowe instalacje grzewcze zasilane
gazem, energia elektryczna i paliwem stalym oraz paliwem plynnym, przy spelnieniu wymogów
sanitarnych, ochrony srodowiska oraz ochrony interesu osób trzecich.

6. Zaklada sie obsluge telefoniczna ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej
przedsiebiorstw teleko-munikacyjnych.

7. Plan dopuszcza dostawe energii elektrycznej z indywidualnych i niekonwencjonalnych zródel -
elektrowni wodnych, elektrowni slonecznych, elektrowni wiatrowych. Przy lokalizacji urzadzen
nalezy spelnic wymogi okreslone rozdzialach IV - VIII oraz uwzglednic warunki wynikajace z
ustalen rozdzialów IX i X.

8. Zaklada sie dostawe gazu do celów gospodarczych i grzewczych dla wsi Kamieniec Zabkowicki z
sieci i urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego zajmujacego sie przesylem i dystrybucja gazu
zgodnie z ustawa Prawo Energetyczne oraz przyjetymi zalozeniami do planu zaopatrzenia w cieplo,
energie elektryczna i paliwa gazowe na obszarze gminy.

9. Zaklada sie budowe sieci gazowej w Kamiencu Zabkowickim, z uwzglednieniem przedsiewziec,
obejmujacych:

1) siec przesylowa wysokiego cisnienia,
2) stacje redukcyjno-pomiarowa,
3) sieci dystrybucyjnej sredniego cisnienia.
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