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Uchwała N r .x.\.\.u..|y ?l?/,a-z
Rady Gminy w Bralinie

z dnia 9 października 2002 r'

W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bralin obejmującej obszary położone we wsiach: Gola, Tabor
Wielki, Nowa Wieś Książęca.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
grninn;łn (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159l ze zm) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennyn (t.j. Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139
z póŻn. zm') oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXIV/149/01 Rady Gminy z dnia
29 marca 200I r., Rada Gminy w Bralinie uchwala, co nastąruje:

RCJZD7I\ł,I
PRZEPISY OGóLNE'

1.

$1

Uchwala się zmianę miejscowego p1anu zagospodarowania plz9stlzennęgo Gminy Bralin
wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/52I81 Gminnej Rady Narodowej w Bralinie z dnia
14.05.1981 r. (Dz. U. Woj. Rady Narodowej w Kaliszu Nr 33, poz. 22 z 31.10.81 r;),
Uchwalil Nr 36/89 Gminnej Rady Narodowej w Bralinie z dnia 11.12.1989 r. (Dz. U.
Woj. Kaliskiego Nr 36, poz. 446), Uchwałą Nr IYl18l94 Rady Gminy w Bralinie z dnia
05'10.1994 r. (Dz' U' Woj. Kaliskiego Nr 17, poz. 125 z 21.10.1994 r.), Uchwałą Nr
XVII/98/96 Rady Gminy w Bralinie z dnia 14.03.1996 r. (Dz. U. Woj. Kaliskiego Nr 39,
poz. 101 z 3I.10.1996 r.) w części dotyczącej obszarów połoŻonyclr we wsi Gola
dz. nr ew.:113,714, 1'9/6' 1917 , 6211, części dz. nr ew. 5212 i 43, wewsi Tabor Wielki dz'
nr ew.: 36/4, 1lŻ'2314,98/1, wę wsi Nowa Wieś KsiąŻęca dz. nr ew.: 40711,53Ż12,53213,
299.
obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, war'unkach zabudowy i zagospodarowania
terenów objętych zmianąplanu wylrażone są w postaci:
1) wyszczegó1nionych w ust. 3 rysunków zmiany p1anu w skali 1: 500, 1:1000 lub

1:2000 stanowiących załączniki Braflczne do niniejszej uchwały, obowiązujących
w zakresie: granic obszarów obj ętych zmia:rą planu, przeznaczenia terenów, linii
rozgrantczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania
w t1łn linii rozgrantczających drogi publiczne oraz nieprzekraczalnych linii
zabudowy;

2) zasad zagospodarowania terenów określonych w rozdziale II niniej szej uchwały;
3) zasad obsługi w zakresie irrfrastruktury technicznej określonych w rozdziale III

niniej szej uchwały;
4) zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV niniej szej uchwały;
Rysunki zmiany planu, o numerach od 1 12, stanowiące kolejne załączniki graficzne do
nir-riejszej uchwały dotyczą następujących działek:
1) nr 1 wieś Gola dz. nr: 113 i 114'

2.

3.



2) nr 2 wieś Gola _ dz' rt 62ll,
3) nr 3 wieś Gola - częśó dz. nr 5212,

4) nr 4 wieś Gola _ dz. nr: 1916 i 1917,

5) nr 5 wieś Gola część dz. ru 43'
6) nr 6 wieś Tabor Wielki dz. t:lt 3614'

7) nr 7 wieś Tabor Wielki dz' nr 1l2'
8) nr 8 wieś Tabor Wielki dz' nt 2314'

9) nr 9 wieś Tabor Wielki dz. nl 98ll'
1 0) nr 10 wieś Nowa Wieś KsiąŹęca dz. nr 407 11

11) nr 11 wieś Nowa Wieś KsiąŻęca _ dz' nr 53212 i 53213,
12) nr 12 wieś Nowa Wieś KsiąŻęca _ dz' nr 2991.

4' Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/149/01 Rady Gminy w Bralinie z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bralin' przedmiot ustaleń planu dotyczy'.
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcj ach lub

rożnych zasadach zagospodarowania,
2) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz 1inii rozgraniczaj ących te

tereny,

3) lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów,

4) zasad i warunków podziału terenów na działki budowlanę,
5) szczególnych waruŃów zagospodarowania terenów wylikających z potrzeb ochrony

środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego goSpodarowania zasobami
przyrody oraz ochlony grrrntów rolnych i leśnych.

s2

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1) zmianie planu - na|eży przez to rozumieć ustalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bralin, o której mowa w $ 1 ust. 1 uchwały;

2) rysunkach zmiany planu - na1eży przez to rozumieć rysunti zmiany planu w skali
1:500' 1:1000 lub 1:2000 z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie,
stanowiące Załąc znlki graficzne o numerach od 1 do 12 do niniejszej uchwały;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunkach zmia:ry planu
liniami rozgraniczającymt, oznaczony s).rynbolem funkcji zgodnie z oznaczenia-ni
graficznymi określonymi w legendach;

4) inwesĘcjach mogących znacząco oddziaĘwać na środowisko naleŻy przez to
rozumieó przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustaw'}' z dnia 27 kwietni a 200I r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 621).



I,

RozDzIAŁI]
ZASADY ZAGosPoDARowANIA TERENÓW

$3
Zasady ogólne

I. obszary objęte zmianą planu podzielono na tereny o różnych funłcjach i różnychzasadach zagospodarowan ia.
2' Wskazane w zmianie planu ftrnkcj e terenów są obowiązujące.
3' Ustala się, że w przypad'kach rozbieŻności wynikających z nieścisłości opracowańgeodezyjnych w zakresie. 

'granic 
rł łasności. dopuszcza się przesunięcie liniirozgraniczających maks}.rnalnie o 2 m.

4. Nie dopuszcza się zawężania terenów przeznaczonych na cele komrrłrikacyne
w wyniku przesunięcia linii rozgraniczających.

Przeznaczenieterenów, loLutn" r'j.loti, zasady i standardy kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenów oraz zasady i warunki

podzialu terenów na działki budowlane

1' D'a obszaru położonego we wsi Gola obejmującego dz' nr:'7/3 i 7/4 przedstawionego narysuŃu 
" 
miany planu stanowiąc1łn zalącznik g.ufi"roy nr l do uchwaly. wprowadza sięnastępuj ące ustalenia:

1) Przeznaczeni e terenów:
a) teren oznaazony s)łnbolem lUMN _ teren zabudowy usługowomieszkaniowei; ptzeznaczol1y dla prowadzenia działalności gorfJu.'";w zakresie usług handlu i produkcji rzemieślniczej oru, pr."riru"i""y ar"lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinĘ .ru) , t,.ay*u.l

towarzysząc1mi, niezbędn1łni urządzeniami i sieciami infrastruktury *ńi"'n.,
oraz obsługą komunikaclną

b) teren oznaczony s)'mbolem 2UMN/KS _ teren usługowo - mieszkaniowy,
docelowo komunikacja publiczna; związany z zabudową mieszkaniową orazprowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług handlu i p.oiuL.ji
rzemieślniczej, docelowo droga kraj owa klasy ,,S'' ' ekspresowa 7r")"r*u nuposzerzenie);

c) teren oznaczony slrnbolem 3KG/KS _ teren komunikacji publicznej; - drogakrajowa klasy ,'G'' _ główna, docelowo klasy ,,S,' 
"kspi".o-a 6Lr"r*^ nuposzerzenie).

2) Zasady zagospodarowan ia rereltu ILMN:
a) prowadzenie działalności usługowej lub produkcyjnej wymaga zachowania usta]eń

określonych w $ 6, ust' 2;
-' b) obowiąuje zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziałyr'vać naśrodowisko;

c) linia rozgraniczająca tereny 1UMN i 2UMN/KS w odległości 20 m od osi drogi;d) nieprzekraczalna 
'inia 

zabudowy dla nowych dwukńdygnacyjr'y.t' u.,a1ito*
z pomieszczeniami mieszkaln).łli 120 m od osi drogi' * pr"ypuan poaię"iu



3)

s)

4)

prZęZ zarządcę drogi kraj owej decyzji o rezygnacji z realizacji drogi ekspresowej _

80 m od osi drogi;
e) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych j ednokondygnacyjnych budynków

z pomieszczeniami mieszkaln)'łni 100 m od osi drogi, w przypadku podjęcia
przez zarządcę drogi kraj owej decyzji o rezygnac1i z realizacji drogi ekspresowej
60 m od osi drogi;

f1 nieprzekłaczalna linia zabudowy dla pozostałych budynków 40 m od osi drogi;
g) za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się lokalizację budynków w odległości

mniejszej niż ustalonej ww. nieprzekraczalnpt liniami zabudowy, jednak nie
mniejszej niŻ 50 m od osi drogi dla bud}nków z pomieszczeniami mieszkaln1łni
oraz 30 m od osi drogi dla pozostałych budpków;

h) obowiązuje glanica strefy obudowy bio1ogicznej lasu nieprzekraczalna linia
zabudowy _ w odległości 10 m od granicy lasu;

i) pod zabudowę można przęznaczyc maks}.rnalnie 40% powierzchni terenu, co
najmniej 30oń jej powierzchni winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna;

j) dostępność komunikacyjna z istniejącego zjazdl z drogi krajowej za zgodą i na
warunkach określonych ptzez zarządcę drogi lub poprzez teleny przyległe
podłączone do 1okalnego układu komunikacyjnego;

k) niezbędne miej sca parkingowe dla klientów oraz pracowników w granicach terenu,

do czasu rea|izacji drogi ekspresowej, dopuszcza się lokalizację miejsc
parkingowych w terenie 2tlMN/KS.

Zasady zagospodarowania terenu 2UMN/KS:
a) linia rozgraniczająca tereny 2UMN/KS i 3KG/KS w odległości 15 m od osi drogi;
b) obowiązuje zakaz lokaltzacji jakichkolwiek nowych obiektów budowlanych z

wyj ątkiem tymczasowego parkingu związanego z prowadzoną działalnością
gospodarczą oraz sieci infrastruktury technicznej;

c) zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej.
Zasady zagospodarowania terenu 3KG/KS :

a) linia rozgraniczająca tereny 3KG/KS i 2lJl\{N/KS w odległości 15 m od osi drogi;
b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz

zie1eń izo1acyjną.

WaruŃi kształtowania zabudowy w terenie lllMN:
a) dopuszczalna ilośó kondygnacji w nowych budynkach: usługowych,

produkcyjnych i mieszkalnych 1 kondygnacja + poddasze użfkowe, w budynku
towarz}SZąc}m l kondygnacja;

b) dachy należy projektować jako wielospadowe (postulowane dwuspadowe), przy
czym w budyŃu mieszkalnym wysokośÓ kalenicy nie powinna przekoczyÓ 9,0 m
ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowej winno się mieścić w granicach
ą so-/.5o.

c) pokycie dachu w bud)'nku mieszkaln)łn dachówką ceramiczną lub matęriałami
nawiązuj ąc1łli do niej podziałami - nie dopuszcza się stosowania blachy falistej,
etemitu. papy, papy gladkiej czamej:

d) wszelkie prace związane z przebudową istniejącego budyrku wynagaj ą
zachowania ww. zasad.



Warunki kształtowania zabudowy w terenie 2UMN/KS:
a) wszelkie prace związane z przebudową istniejącego bud}mku w;łnagają

zachowania zasad określonych w pkt 5) 1it a _ c.
Zasady i warunti podziału terenu 1UMN na działki budowlane:
a) w przypadku podziału terenu powierzchnia działki budowlanej nie może być

mniejsza niż 25OO m2, a linie podziału winny przebiegać równolegle do osi drogi
kraj owei.

2. Dla obszalu poloŻonego we wsi Gola obejmującego dz' nr: 6211 przedstawionego na
rysunku zmiany planu stanowiąc}łn zalącznik graficzny nr 2 do uchwały, wprowadza się
następujące ustalenia:
l) Przeznaczen ie terenów:

a) teren oznaczony slmbolem lMN - teren zabudowy mieszkaniowej;
przeznaczony dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
w układzie wolnostojąc).łr'r Z towarzysząc@i bud}'nkami pomocnicz1rni wraz
z niezbędnyni urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej;

b) teren oznaczony s}.Tnbolem 2RP _ teren gruntów rolnych; przeznaczony dIa
prowadzenia produkcj i rolniczej;

c) teren oznaczony s}łnbolem 3MN/KS _ teren zabudowy mieszkaniowej'
docelowo komunikacja pub|iczna; zwiąZany z budownictwem mieszkaniow}m
jednorodzinnym, docelowo droga krajowa klasy ,,S" - ekspresowa (rezerwa na
poszerzen ie):

d) teren oznaczony s}łnbolem 4KG/KS teren komunikacji publicznej; droga
kraj owa klasy,,G'' główna, docelowo klasy,,S'' _ ekspresowa (rezetwa na
poszerzenie).

2) Zasady zagospodarowania terenu 1MN:
a) dopuszcza się nieuciąŻliwą działalność usługową wyłącznie jako towarzyszącą

funkcji mieszkaniowej z zachowaniem ustaleń określonych w $ 6, ust. 2;
b) obowiązuje zakaz realizacjl inwestycji mogących zllacząco oddziaływać na

środowisko;
c) linia rozgraniczająca tereny 1MN i 3MN/KS w odległości 20 m od osi drogi;
d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych dwukondygnacyjnych budynków

z pomieszczeniami mieszkaln}łni 100 m od osi drogi, w prz1padku podjęcia
przez zarządcę drogi klajowej decyzji o rezygnacji z realizacjldrogi ekspresowej _
80 m od osi drogi;

e) nieprzekraczalna linia Zabudowy dla nowych jednokondygnacy1'nych budyrków
z pomieszczeniami mieszkaln}łni _ 80 m od osi dlogi, w pfz}padku podjęcia przez
zarządcędrogi kraj owej decyzji o rezygnacji z realizacji drogi ekspresowej 60 m
od osi drogi;

f nieprzekaczalna linia zabudowy dla pozostałych budynków 40 m od osi drogi;
g) za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się lokalizację budynłów w odległości

mniejszej niŹ ustalonej ww. nieprzekraczaln),mi liniami zabudowy, jednak nie
mniejszej niŹ 50 m od osi drogi dla bud}r*ów z pomieszczeniami mieszkalnyni
oraz 30 fi od osi drogi dla pozostałych budy*ów;

h) pod zabudowę moŻna przeznaczyć maks}łnalnie 35% powierzchni terenu, co
najmniej 40% jej powierzchni winna stanowić powierzchnia bio1ogicznie cz;łrna;

6)

7)



i) dostępność komunikacyjna terenu czasowo z drogi kajowej za zgodą i ta
warunkach określonych przez zarządcę drogi' docelowo popIZeZ tereny przyległe
podłączone do lokalnego układu komunikacyjnego;

j) niezbędne miejsca parklngowe obsługujące zabudowę w granicach terenu.
Zasady zagospodarowania terenu 2RP:
a) zakanlje się realizacji trwałych obiektów kubaturowych;
b) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia tecbrricznego;
c) dopuszcza się sluowanie reklam i obiektów małej architektury.
Zasady zagospodarowania terenu 3MN/KS :

a) linia rozgraniczająca tereny 3MN/KS i 4KG/KS w odległości 15 m od osi drogi;
b) obowiązuje zakaz lokal:rzacJi jakichkolwiek obrektów budowlanych z wyj ątkiem

sieci in Frastruktury lechn icznej;
c) zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej.
Zasady zagospodarowania terenu 4KG/KS:
a) linia rozgraniczająca tereny 4KG/KS i 3MN/KS w odległości 15 m od osi drogi;
b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury techr-ricznej oraz

zieleń izolaclną
Warunki kształtowania zabudowy w terenie 1MN:
a) dopuszczalna ilość kondygnacji: w budynku mieszkalnym 1 kondygnacja +

poddasze uży'tkowe, w budyrku pomocniczym 1 kondygnacja naziemna;
b) dachy bud}nków mieszkalnych naleŹy projektować jako wielospadowe

(postulowane dwuspadowe) Z nachyleniem połaci dachowej 35o-45o, przy czym
wysokość budynków mieszkalnych w kalenicy nie powinna przekroczyó 9,0 m
ponad poziom terenu;

c) pokIycie dachu dachówką ceramiczną lub materiałami nawiązując1rni do niej
podziałami - nie dopuszcza się stosowania blachy falistej, etemitu, papy, papy
gładkiej czamej.

7) Zasady i warunki podziału terenu 1MN na działki budowlane:
a) w przypadku podziału terenu powierzchnia działki budowlanej nie może być

mniej sza niż 1000 m2.

3' Dla obszaru położonego we wsi Gola obejmującego częśó dZ. nr 5212 przedstawionego
na rysunku zmiany planu stanowiąc}Ąx załącznik graficzny nr 3 do uchwały, wprowadza
się następuj ące ustalenia:
i) Plzeznaczenieterenów:

a) teren oznaczony s}łnbolem 1UMN _ teren zabudowy usługowo -
mieszkaniowej; przeznaczony dla prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie usług handlu i produkcji rzemieślniczej oraz przeznaczony dla
lokalizacji Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z bud}łrkami
towarzysząc1łni, niezbędn1łrri ']Jtządzęniamj, sieciami infrastruktury techrricznej
i obslugą komun ikacyjną

b) teren oznaczony s}łnbo1ęm 2RP _ teren gruntów rolnych; przeznaczony dla
prowadzenia produkcji rolniczej ;

c) teren oznaczorly s}łnbolem 3UMNiKs _ teren usługowo - mieszkaniowy,
docelowo komunikacja publiczna; związany z zabldową ]nieszkaniową oraz
prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług handlu i produkcji

3)

4)

s)

6)



rzemieślniczej, docelowo droga krajowa klasy ',S'' ekspresowa (rezerwa na
poszerzenie);

d) teren ozuaczony s).rnbolem 4KG/KS - teren komunikacji pubticznej; droga
krajowa klasy,,G'' główna, docelowo klasy,,S'' - ekspresowa (rezerwa na
poszerzenie).

2) Zasady zagospodarowania terenu l tlMN:
a) prowadzenie działalności usługowej lub prodrrkcyjnej wymaga zachowania ustaleń

określonych w $ 6, ust. 2;

b) obowiązuje zakaz realtzacji inwestycji mogących Znacząco oddziałylvać na
środowisko;

c) linia rozgraniczająca tereny 1UMN i 3UMN/KS w odległości 20 m od osi dfogi;
d) nieprzekaczalna 1inia zabudowy dla nowych dwukondygnacyjnych budynków

Z pomieszczeniami mieszkaln}łrni 120 m od osi drogi, w przypadku podjęcia
pruez zarządcę drogi krajowej decyzji o rezygnacji z realizacjt drogi ekspresowej _
80 m od osi drogi;

e) nieprzekraczalna linia zabudowy d1a nowych j ednokondygnacyjnych budyrków
z pomieszczeniami mieszkaln)'mi _ 100 m od osi drogi, w przypadku podjęcia
przez Zarządcę drogi krajowej decyzji o rezygnacji z realizacjl drogi ekspresowej _
60 m od osi drogi;

1) nteprzebaczalna linia zabudowy d1a pozostałych budynków _ 40 m od osi drogi;
m) za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się lokalizację budynków w odległości

mniejszej niż ustalonej ww. nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, jednak nie
mniejszej niż 50 m od osi drogi dla bud1mków z pomieszczeniarni mieszkaln}łni
oraz 30 m od osi drogi dla pozostałych budynków;

fl pod zabudowę moŻna przeznaczyc maks}łnalnie 40oń powierzchni terenu, co
najmniej 30% jej powierzchni winna stanowić powierzchnia bio1ogicznie czyma;

g) dostępność komunikacyjna z istniejącego zjazdu z drogi kajowej za zgodą i na
warunłach określonych przez zarządcę drogi lub poprzez tereny przyległe
podłączone do 1okalnego układu komunikacyjnego;

h) niezbędne miejsca parkingowe dla klięntów oraz pracowników w granicach
terenu;

i) w projekcie zagospodarowania działki należy uwzględnić przebieg linii
energetycznej średniego napięcia z zachowaniem strefy ochrorrnej wynikającej
z obowiązuj ących przepisów;

j) za zgodą i na waruŃach określonych przez Zarządcę sieci elektroenergetycznej
dopllszcza się przełożenie i skablowanie istniejących napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

3) Zasady zagospodarowania terenu 2RP:
a) zakazlĄe się rea1izacji trwałych obiektów kubaturowyclr;
b) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego;
c) zakazuje się sytuowania reklam i obiektów małej architektury.

4) Zasady zagospodarowa"nia terenu 3UMN/KS:
a) linia rozgraniczająca tereny 3UMN/KS i 4KG/KS w odległości 15 m od osi drogi;
b) obowiązuje zakaz )'oka\izacji jakichłolwiek nowych obiektów budowlanych

z wyj ątkierrr tymczasowego parkingu związanego Z prowadzoną działalnością
gospodarczą oIaZ sieci inftastruktury technicznej;



t)

c) za1eca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej.
Zasady zagospodarowania terenu 4KG,4(S:
a) linia rozgranlczająca tereny 4KG/KS i 3UMN/KS w odległości 1 5 m od osi drogi;
b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
Warunki kształtowania zabudowy w terenie I(IMN:
a) dopuszczalna ilośó kondygnacji: w budynku usługowym, produkcyjnym i budynku

mieszkalnym 1 kondygnacja + poddasze uż}tkowe, w bud1nku towarzysząc}Ąn
1 kondygnacj a;

b) dachy naleŻy projektować jako wielospadowe (postulowane dwuspadowe), przy
czym w budynku mieszkalnym wysokośó kalenicy nie powinna przekroczyÓ 9,0 m
ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowej winno się mieścić w granicach
I5('-450.

c) pokrycie dachu w bud)łrku mięszka1rr).łn dachówką ceramiczną lub materiałami
nawiązuj ącyli do niej podziałami - nie dopuszcza się stosowania blachy falistej,
etemitu. papy. papy gladkiej czamej.

Zasady i warunti podziału terenu 1UMN na działki budowlane
a) w przypadku podziału terenu powierzchnia działki budowlanej nie moŻe być

mniejsza niż 25OO m2, a linie podziału winny być równoległe do osi drogi
kraj owej.

4. Dla obszaru położonego we wsi Gola obejmującego dz. nr: 1916 i 19/7 przedstawionego
na rysunku zmiany planu stanowiąc1łn zalącznik graficzny nr 4 do uchwały, wprowadza
się następuj ące ustalenia:
1) Przeznaczeni e teręnów:

a) teren oznaczony s}łnbolem lUMN _ teren zabudowy uslugowo
mieszkaniowej; przeznaczony dla prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie usług handlu i produkcji rzemieślniczej oraz przeznaczony dla
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budyrkami
towarzysząc1łni, niezbędnyli urządzeniami, sieciami infrastruktury technicznej
i obslugą komunikacyjną

b) teren oznaczony s}-,rnbolem 2UMN/KS _ teren usługowo - mieszkaniowy,
docelowo komunikacja publiczna; związany z zabldową mieszkaniową oraz
prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług handlu i produkcji
rzemieślniczej, docelowo droga krajowa klasy ,,S'' _ ekspresowa (rezerwa na
poszerzente);

c) teren oznaczol7y s}łnbolem 3KG/KS _ teren komunikacji publicznej; droga
krajowa klasy ,,G'' główna, docelowo klasy,,S'' ekspresowa (rezetwa na
poszerzenie).

2) Zasady zagospodarowania terenu lUMN:
a) prowadzenie działalności usługowej lub produkcyjnej wymaga zachowania ustaleń

określonych w $ 6, ust. 2;

b) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących znacząeo oddział}łvać na
środowisko;

c) linia rozgraniczająca tereny lUMN i 2UMN/KS w odległości 20 m od osi drogi;
d) nieprzekraczalna 1inla zabudowy dla nowych dw ukondygnacyjnych budy*ów

z pomieszczeniami mieszkaln}łli _ l20 m od osi drogi, w przypadku podjęcia

5)

6)



0
c)

e)

przęz zaruądcę dlogi kraj owej decyzji o rezygnacji z realizac1t drogi ekspresowej
80 m od osi drogi;
nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych jednokondygnacyjnych budpków
z pomieszczeniami mieszkaln}łni 100 m od osi drogi, w przypadku podjęcia
przez zarządcę drogi krajowej d'ecyzji o rezygnacji z realizacji drogi ekspresowej
60 m od osi drogi;
nieprzekraczalna linia zabudowy dla pozostałych budynków 40 m od osi drogi;
za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się lokalizację budynków w odległości
mniejszej niŻ usta1onej ww. nieprzekraczaln5łni liniami zabudowy, jednak nie
mniejszej niż 50 m od osi drogi d1a bud}mków z pomieszczeniami mieszkaln}'mi
oraz 30 m od osi drogi dla pozostałych budy*ów;
obowiąuje ganica strefy obudowy biologicznej lasu nieprzekraczalna linia
zabudowy w odległości 10 m od granicy lasu;
pod Zabudowę można przeznaczyó maks;łlalnie 40% powierzchli terenu, co
najmniej 30oń jej powierzchni winna stanowió powierzchnia biologicznie cz1łma;
dostępnośó komunikacyjna z istniejącego ż1azdu z drogi krajowej za zgodą i na
warunkach określonych przez zarządcę drogi lub poprzez tereny przyległe
podłączone do lokalnego układu komunikacyjnego;
niezbędne miejsca parkingowe dla klientów oraz pracowników w granicach
terenu.

h)

k)

D

Zasady zagospodarowania terenu 2llMN/KS:
a) linia rozgraniczająca tereny 2UMN/KS i 3KG/KS w odległości 15 m od osi drogi;
b) obowiąuje zakaz lokalizacji jakichkolwiek obiektów budowlanych z wyjątkiem

tymczaso'wego parkingu zlvięarlego z prowadzoną działalnością gospodarcząoraz
sieci in fiastruktury technicznej :

c) zaleca się wprowadzenie zie1eni izolac11nej.
Zasady zagospodarowania terenu 3KG/KS:
a) linia rozgrantczająca tereny 3KG/KS i 2UMN/KS w odległości 15 m od osi drogi;
b) w granicach terenu dopuszcza się loka1izację sieci infrastruktury technicznej.
Warunki kształtowa:ria zabudowy w terenie 1L'IMN:
a) dopuszczalna ilość kondygnacji: w budynku usługowym, produkcyjnym

i budynku mieszkaln)łl 1 kondygnacja + poddasze uż}'tkowe, w bud}nku
towar7ysląC}m ) kondygnacja:

b) dachy należy projektować jako wielospadowe (postu1owane dwuspadowe|), przy
czym w budynku mieszkalnym wysokość kalenicy nie powinna przekoczyć
9,0 m ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowej winno się mieśció
w granicach 3 5o-45o;

c) pokrycie dachu w budyrku mięszkaln}łn dachówką ceramiczną lub materiałami
nawiązując1łni do niej podziałami - nie dopuszcza się stosowania blachy falistej,
etemitu. papy. papy gladkiej czamej.

Zasady i warunki podziału telenu 1LIMN na działki budowlane:
a) w przypadku podziału terenu powierzchnia działki budowlanej nie może być

mniejsza niż 25OO m2, a linie podziału winny być równoległe do osi drogi
kraj owej.

i)

3)

4)

s)

6)



5. Dla obszaru połoŹonego we wsi Gola obejmującego część dz. rrr 43 przedstawionego na
rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik graficzny nr 5 do uchwały, wprowadza się
następujące ustalenia:
l1 Przeznac zenie terenó\Ą :

a) teren oznaczony s)mbolem lUMN _ teren zabudowy usługowo
mieszkaniowej; ptzeznaczony dla prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie usług handlu i produkcji rzemieślniczej Óraz przeznaczony dla
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budlmkami
towalzyszącymi, niezbędn1łni urządzeniami i sieciami inliastruktury technicznej
oraz obstugą komunikacyjną

b) teren oznaczony s}Ąnbolem 2RP _ teren gruntów rolnych; przeznaczony dla
prowadzenia produkcji rolniczej ;

c) teren oznaczony syrnbolem 3UMNiKS - teren uslugowo - mieszkaniowy,
docelowo komunikacja publiczna; związany z zabldową mieszkaniową oraz
prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług handlu i produkcji
rzemieślniczej, docelowo droga kraj owa klasy ',S'' 

_ ekspresowa (rezerwa na
poszerzenie);

d) teren oznaczony s}łnbolem 4KG/KS _ teren komunikacji publicznej; droga
krajowa klasy ,,G'' _ główna, docelowo klasy ',S'' ekspresowa (rezetwa na
poszerzenie).

2) Zasady zagospodarowania terenu IUMN:
a) prowadzenie działalności usługowej lub produkcyjnej wymaga zachowania ustaleń

określonych W $ 6, ust' 2;

b) obowiązuje zakM realizacjj inwestycji mogących znacząco oddziaływać na
środowisko;

c) linia rozgraniczająca tereny 1UMN i 3UMN/KS w odległości 20m od osi drogi;
d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych dwukondygnacyjnych budynków

z pomieszczeniami mieszkaln1łr-ri ' I20 m od osi drogi, w przypadku podjęcia
przez zalządcę drogi kraj owej decyzji o rezygnacji z rea|izacji drogi ekspresowej
80 m od osi drogi;

e) nieprzekaczalna linia zabudowy dla nowych jednokondygnacy1'nych budyrków
z pomieszczeniami mieszkaln).łni - 100 m od osi drogi, w prz1padku podjęcia
przez zarządcę drogi krajowej decyzji o rezygnacjt z realizacji drogi ekspresowej
60 m od osi drogi;

f) nieprzekraczalna linia zabudowy dla pozostałych budynków - 40 m od osi drogi;
g) za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się lokalizację budynłów w odległości

mniejszej niż ustalonej ww' nieprzekraczaln)-łni liniami zabudowy, jednak nie
mniejszej niŻ 50 m od osi drogi dla bud}łrków z pomieszczeniami mieszkalnyli.
oraz 30 m od osi drogi dla pozostałych budyrków;

h) pod zabrrdowę można przeznaczyc maks}łnalnie 40% powierzchni terenu, co
najmniej 30oń 1ej powierzchni winna stanowić powierzchnia bio1ogicznie czynna;

i) dostępnośó komunikacyjna z istniejącego zjazdu z drogi krajowej za zgodą i na
warunkach określonych przez za:rządcę drogi lub poprzez teleny przyległe
podłączonę do loka1nego układu komunikacyjnego;

j) niezbędne miejsca parkingowę dla klientów oraz pracowników w granicach terenu.
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s)

6)

Zasady zagospodarowania terenu 2RP:
a) zakanlje się realizacji trwałych obiektów kubaturowych;
b) dopuszcza się realizację podziemnych sieci uzbrojenia technicznego;
c) zakazlje się sytuowania reklam i obiektów małej architektury.
Zasady zagospodarowania terenu 3I-MN/KS:
a) linia rozgraniczająca tereny 3UMN/KS i 4KG/KS w odległości 15 m od osi drogi;
b) obowiązuje zakaz loka|izacji jakichko1wiek obiektów budow1anych z wf ątkiem

tymczasowego parkingu związarlego z prowadzoną działalnością gospodarcząoraz
sieci in frastruktury techr icznej:

c) zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej.
Zasady zagospodarowania terenu 4KG/KS :

a) linia rozgraniczająca tereny 4KG/KS i 1UMN w odległości 20 m od osi drogi;
b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
Warunki kształtowania zabudowy w terenie 1UMN:
a) dopuszczalna ilośó kondygnacji: w budynku usługowym, produkcyjnym i budynku

mieszkaln1łn 1 kondygnacja + poddasze uż}tkowe, w bud)ł'rku towarzyszącym
1 kondygnacj a;

b) dachy należy projektować jako wielospadowe (postulowane dwuspadowe), przy
czym w budynku mieszkalnym wysokość kalenicy nie powinna przekoczyó 9,0 m
ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowej winno się mieśció w granicach
3 50-450;

c) pokrycie dachu w budpku mieszkaln}łn dachówką ceruniczną 1ub materiałami
nawiązującyni do niej podziałami - nie dopuszcza się stosowania blachy falistej,
eternitu papy. papy gladkiej czamej.

Zasady i warunki podziału terenu ll-MN na działki budowlane:
a) w przypadku podziału terenu powierzchnia działki budowlanej nie może być

mniejsza niż 25OO m2, a linie podziału winny być równoległe do osi drogi
kraj owej.

1)

6. Dla obszaru położonego we wsi Tabor Wielki obejmującego dz. nr: 3ól4 przedstawionego
na rysunku zmiany planu stanowiącyrr załączlik graficzny nr 6 do rrchwały, wprowadza
się następuj ące usta1enia:

l'1 Przeznaczeni e teręnów:

a) teren oznaczony s).rynbolem IMN/U - teren zabudowy mieszkaniowo -
usługowej; przeznaczony dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego w układzie wolnostojącym oraz prowadzenia działalności
gospodarczej w zakesie usług handlu i produkcji rzemieślniczej z towarzyszącymi
budynkami pomocnicz1łni wraz Z niezbędnyni vządzeniuni i sieciami
in frast ruk tury techn icznej:

2) Zasady zagospodarowania terenu lMNAJ:
a) prowadzenie działalności usługowej lub produkcyjnej !\ymaga zachowania ustaleń

określonych w $ 6, ust. 2;

b) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziałyłvac na
środowisko;

c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów budowlanyćh 4 m od 1inii

rozgran iczaj ącej drogi gminnej:

3)

4)
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d) pod zabudowę można przeznaczyć maks}ąrralnie 35% powierzchni terenu, co
najmniej 30oń jej powieruchni winna stanowió porłierzchnia Liologicznie czynna;

e) dostępnośÓ komunikacyjna z przylegającej drogi gminnej;
1) niezbędne miejsca parkingowe obsługujące zabudowę w granicach terenu.

3) Warunki kształtowania zabudowy w terenie 1MNfu:
a) dopuszczalna ilośó kondygnacji: w budynłu usługowym, plodukcyjnym

i bud}rrrku mieszkalnyn 1 kondygnacja + poddasze uży'tkowe, w budylku
towarzysząc}łn 1 kondygnacj a;

b) dachy naleŹy projektować jako wielospadowe (postulowane dwuspadowe), przy
czym w budynłu mieszkalnym wysokość kalenicy nie powirrrra przeboczyć
9,0 m ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowej winrro się mieśció
w sranlcacn J) -4) ;

c) pofrycie dachu w bud}rylku mieszkaln}łn dachówką ceramiczną lub materiałami
nawiązując1.mi do niej podziałami - nie dopuszcza się stosowania blachy falistej,
etemitu papy, papy gładkiej czamej.

4) Zasady i warunki podziału terenu 1MN'ĄJ na działki budowlane
a) w przypadku podziafu powierzchnia działki budowlanej nie moŻe byó mniejsza nlż

900 m2.

7. Dla obszaru położonego we wsi Tabor Wielki obejmującego dZ' nr: 1/2 przedstawionego
na rysunku zmiany planu stanowiąc}łn zalącznik graficzny nr 7 do uchwały, wprowadza
się następujące ustalenia:
I) Przeznaczeni e terenów:

a) teren oznaczony symbolem lUMN _ t€ren zabudowy uslugowo
mieszkaniowej; ptzeznaczony dla prowadzenia działalności gospodarczej
w Zakresie usług handlu i produkcji rzemieślniczej oraz przeznaczony dla
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budy'rkami
tow atzyszącymi, niezbędn1łni urządzeniami i sieciami infrastruktury techniczrrej
oraz obsfugą komunikacyjną

b) teren oznaczony slmbolem 2UMN/KS - teren uslugowo - mieszkaniowy,
docelowo komunikacja publiczna; zwtązany z zabldową mieszkaniową oraz
prowadzeniem działalności gospodarczej w zakesie usług handlu i produkcji
rzemieślniczej' docelowo droga kajowa klasy ''S'' 

_ ekspresowa (rezerwa na
poszerzenie);

c) teren oznaczony s).rnbolem 3KG/KS - teren komunikacji publicznej; droga
krajowa k1asy ,,G" _ główna, docęlowo k1asy,,S'' _ ekspresowa (rezelwa na
poszerzenie).

2) Zasady zagospodarowania teręnu 1UMN:
a) prowadzenie działalności usługowej lub produkcyjnej \łymaga zachowania ustaleń

określonych w $ 6, ust. 2;

b) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziałylvać na
środowisko;

c) linia rozgraniczająca tereny 1UMN i 2UMN/KS w odległości 20 m od osi drogi;
d) nieprzekłaczalna linia zabudowy dla nowych dwukondygnacy jnych budyrków

z pomieszczeniami mieszkalnyli - l20 m od osi drogi. w przypadku podjęcia
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przez zarządcę drogi krajowej decyzji o rezygnacji z realizacji drogi ekspresorvej _
80 m od osi drogi;

e) nieprzekraczalna linia zabudowy dla norvych j ednokondygnacyjnych bud1łrków
z pomieszczeniami mieszkalnymi 100 m od osi drogi, w przypadku poajęciu
przez zarządcę drogi krajowej decyzji o rezygnacji z realizacji a.ogi .trp..rorv"1. _
ó0 m od osi drogi;

f) nieprzebaczalna linia zabudowy dla pozostałych bud}łlków 40 m od osi drogi,
g) za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się lokalizację budynków w odległ'osci

mniejszej niŻ ustalonej ww. nieprzekraczaln).mi liniami zabudolvy, jednalk nie
mniejszej niż 50 m od osi drogi dia budpkórv z pomieszczeniami mieszkalnyni
oraz 30 m od osi drogi dla pozostałych budynków;

h) pod zabudowę można pruęznaczyc maks}malnie 40% powierzchni terenu. ccl
najmniej 30Yo jej powierzchni wirrna stanor.vić powierzchnia bloIogicznie cz1.nna;i) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej;

j) niezbędne miejsca parkingowe dla klientów oraz pracownikórv w granicach terenu.3) Zasady zagospodarowania terenu 2LMN/KS:

s)

a) linia rozgranlczająca tereny 2UMN/KS i 3KG/KS w odległości 15 m od osi drogi;
b) obowiązuje zakaz |okalizacji jakichkolr'viek obiektów budolvlanych z wyjątki'em

sieci in lrasr ruktury technicznej:
c) za7eca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej.
Zasady zagospodarowania terenu 3KG/KS :

a) linia rozgraniczająca tereny 3KG/KS i 4UMN/KS w odległości 15 m od osi jezdni;
b) w granicach terenu dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej oraz zielę!.t

izolacy'ną.
Warunki kształtowania zabudowy w terenie 1IIMN:
a) dopuszczalna ilośÓ kondygnacji: w budynku usługowym'

mieszkaln}łn 1 kondygnacja + poddasze uŻ),tkowe, w
l kondygnacja;

4)

b) dachy należy projektować jako wielospadowe (postulowane dwuspadowe), przy
czym w budynkrr mieszkalnym wysokość kalenicy nie powinna przekroczyt 9,0 m
ponad poziom tę.enu, a nachylenie połaci dachorł.ej rł.inno się mieścić w granicach
3 5o-45o;

c) pokrycie dachu rv bud:nku mieszkalnyl dachówką ceramiczna lub materiałan-ri
nawiązującyłni do niej podziałami - nie dopuszcza się stosorvania blachy falistej,
etemitu papy, papy gładkiej czamej '

6) Zasady i warunki podziału terenu 1LMN na działki budor.vlane:
a) w przypadku podzia1u terenu powierzchlia działki budor.i'lanej nie może być

mniejsza niŻ 1O0O rn2, a linie podziału winny przebiegać rórvnolegle do osi drogi
kraj or.vej

produkcyjnym i budynku
bud}łrku towaIZyszącym

dz. nr 2314 przedstawionego
nr 8 do uchlvały, wprorvadza

zabudorvl' uslugowo
działalności gospodarczej

8 Dla obszaru położonego we wsi Tabor Wielki obejmującego
na rysunku zmiany p1anu stanorviącym załącznik graficzny
się następujące ustalenia:
l) P rzeznaczeni ę terenów:

a) teren oznaczony s).łlbolem IUMN _ teren
mieszkaniorvej; przeznaczony dla prorvadzenia
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2)

w zaklesie usług handlu i produkcji rzemieślniczej oTaz przęznaczony dla
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budlmkami
towarzysząc1łni, niezbędnyni urządzeniami i sieciami inliastruktury techlicznej
oraz obslugą komunikacyjną

e) teren oznaczony symbolem 2UMN/KS , teren uslugowo - mieszkaniowy,
docelowo komunikacja publiczna; związany z zabudową mieszkaniową oraz
prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług handlu i produkcji
rzemieślniczej, docelowo droga krajow'a klasy ,,S" ekspresowa (rezerrva na
poszerzenie);

b) teren oznaczony s}łnbolem 3KG/KS - teren komunikacji publicznej; dloga
krajowa klasy ,,G'' _ główna, docelowo klasy,,S'' _ ekspresowa (rezerwa na
poszerzenie).

Zasady zagospodarowania terenu ILMN:
a) prowadzenie działalności usługowej lub produkc1jnej wymaga zachowania ustaleń

określonych w $ 6, ust. 2;

b) obowiązuje zakaz realizacji inr.vestycji mogących znacząco oddziałyr'vać na
środowisko;

c) linia rozgraniczająca tereny 1UMN i 2UMN/KS rv odległości 20 m od osi drogi;
d) nieprzekraczalna linia Zabudowy dla nowych dwukondygnacyjnych bud1.rrków

z pomieszczeniami mieszkaln).łni _ 120 m od osi drogi, lv przypadku podjęcia
przez zarządcę drogi krajowej decyzji o rezygnacji z realizacji drogi ekspresowej
80 m od osi drogi;

e) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych j ednokondygnacyjnych budynków
z pomieszczeniami mieszkaln}łni 100 m od osi drogi, w przypadku podjęcia
przęz zarządcę drogi krajowej decyzji o rezygnacji z rea|izacJi drogi ekspresorvej
60 m od osi drogi;

f) nieprzekraczalna linia zabudowy dla pozostałych budyrkólv _ 40 m od osi drogi;
g) za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się lokalizację budynkórv w odległości

mniejszej niż ustalonej r.vw. nieprzekraczaln}mi liniami zabudowy, jednak nie
mniejszej niż 50 m od osi drogi dla bud}łrków z pomieszczeniami mieszkaln}łni
oraz 30 m od osi drogi dla pozostałych budyrrków;

h) pod zabudowę moŹna przeznaczyć maks}"malnie 40% powierzchrri terenu, co
najmniej 30% jej powierzchni wima stanor.vió porvierzchnia biologicznie czynna;

i) dostępność komunikacyjna z istniejącego zjazdrt z drogi kajorvej za zgodą i na
r.varunkach okeślonych przez zarządcę drogi lub z drogi gnlinnej poplzez teren).
przy1egłe podłączone do lokalnego układu komunikacyjnego;

j) niezbędne niejsca parkingowe dla klientów oraz pracownikórł.w granicach terenu'
Zasady zagospodarowania terenu 2UMN/KS :

b) linia rozgraniczająca tereny 2UMN/KS i 3KG/KS w odległości 15 m od osi drogi;
c) obowiązuje zakaz lokallzacji jakichkolr'viek obiektów budowlanych z wlątkiem

sieci in lrastrrrk tury technicznej:
d) zaIeca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej'
Zasady zagospodarowania terenu 3KG/KS :

a) linia rozgraniczająca tereny 3KG/S i 2UMN/KS rv odległości 15 m od osi drogi;
b) rł'granicach terenu dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.
Warunki kształtowania zabudowy w terenie 1I-JMN:

3)

4)

s)
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a) dopuszczalna ilość kondygnacji: w budynku usługowym, produkcyjnym i budynku
mieszkaln}.rn 1 kondygnacja + poddasze użytkowe, w bud}nku towarzyszącym
1 kondygnacj a;

b) dachy należy projektować jako wrelospadowe (postulowane dwuspadowe), przy
czym W budynku mieszkalnym wysokośó kalenicy nie powinna plzekoczyć 9,0 m
ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowej wirrno się mieśció w glanicach
350-450;

c) pokrycie dachu w bud1mku mieszkaln}łn dachówką ceramiczną lub materiałami
nawiązującyni do niej podziałami - nie dopuszcza się stosowania blachy falistej,
etemitu, papy, papy gładkiej czamej.

6) Zasady i wanlnki podziału terenu 1UMN na działki budowlane:
a) w przypadku podziału povi ierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż

2500 m2, a lirrie podziału winry być równoległe do osi drogi krajowej.

9. Dla obszaru położonego we wsi Tabor Wie1ki obejmującego dz. nr: 98/1 przedstawionego
na rysunku zmiany planu stanowiącyn zzłącznik graficzny nr 9 do uchwały, wprowadza
się następuj ące ustalenia:
l1 Przeznac zenie terenó\Ą :

a) telen oznaczony symbolem lUMN _ teren zabudowy usługowo
mieszkaniowej; pIzeznaczony dla prowadzenia działalności gospodarcZej
w zakresie usług handlu i produkcji rzemieślniczej oraz zabudowy mieszkaniowej
jednorodzirrnej wraz z bud}mkami towarzyszącymi, niezbędnyli urządzeniami
i sieciami infrastruktury technicznej oraz obsługą komunikaclną

b) teren ozlaczony symbolem 2RP _ teren gruntów rolnych; przeznaczony dla
prowadzenia produkcj i rolniczej.

2) Zasady zagospodalowania teręnu 1UMN:
a) prowadzenie działalności usługowej lub produkcyjnej v/ymaga zachowania ustaleń

określonych w $ 6, ust. 2;

b) obowiązuje Zakaz realizacji inwestycji mogących Znacząco oddział}r,vać na
Środowisko;

c) nieprzekaczalna linia zabudowy w odległości: 6 m od linii lozglaniczaj ącej drogi
gminnej od strony zachodniej oraz 40 m od granicy teren komunikacji kolejowej
od strony pó lnoc nej l

d) pod zabudowę można przeznaczyć maksymalnie 40% powierzchni terenu, co
najmniej 30% jej powierzcbni winna stanowić powierzchrria bio1ogicznie czynna;

e) dostępność kornunikacyjrra z przylegającej drogi gminnej;
t) niezbędne miejsca parkingowe dla klientów oraz pracowników w granicach terenu.

3) Zasady zagospodarowania terenu 2RP:
a) zakazuje się realizacji jakichkolwiek obiektów kubaturowych;
b) dopuszcza się ręalizację podziemnych sieci uzbrojenia technicznego;
c) zakazuje się sytuowania reklam i obiektów małej afchitektury'

4) Warunki kształtowania zabudowy w terenie IIIMN:
a) dopuszczalna ilośó kondygnacji w budynku usługowym' produkcyjnym i budynku

mieszka1nyrr 1 kondygnacja + poddasze użfikowe, w budylku towarzysząc}m
1 kondygnacj a;
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b) dachy należy projektować jako wielospadowe (postulowane dwuspadow e), przy
czym w budyŃu mieszkalnym wysokość kalenicy nie powinr-ra przekroczyc
9'0 m ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowej winno się mieśció
w graricach 35o-45o;

c) pokrycie dachu w bud}.nku mieszkaln}łn dachówką cetamtczną lub materiałami
nawiązującyni do niej podziałami _ nie dopuszcza się stosowania blachy falistej,
etemitu papy, papy gładkiej czarnej;

5) Zasady i warunki podziału terenu 1UMN na działki budowlane:
a) w plz}padku podziału powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niŻ

1000 m2.

10. Dla obszaru położonego wę wsi Nowa Wieś Książęca obejmującego dz. nr: 4O7l1
przedstawionego na rysunku zmiany planu stanowiącyrn zalącznik graficzny nr l0 do
uchwały, wprowadza się nastąlujące ustalenia:
1) Prleznaczenie terenów:

a) teren oznaczony s}łnbolem lMN _ teren zabudowy mieszkaniowej;
przeznaczony dla lokalizacji budowmctwa mieszkaniowego jednorodzinnego
w układzie wolnostojąc}łn z towarzysząc>m|i bud1.nkami pomocniczymi wraz
Z niezbędn}łni urządzeniami i sieciami inflastruktury technicznej;

b) teren oznaczony s}.łnbolem 2KZ _ teren komunikacji publicznej; droga
powiatowa klasy ,,2" - zbiorcza (rezerwa na poszerzenie);

c) teren oznaezony symbolem 3KD - teren komunikacji publicznej; droga gminna
klasy,,D" dojazdowa (rezerwa naposzerzenie).

2) Zasady zagospodarowania terenu 1MN:
' a) dopuszcza się nieuciąŻliwą działalność usługową wyłącznie jako towarzyszącą

funkcji mieszkaniowej z zachowanięm ustaleń okeślonych w Ą 6, ust' 2;
b) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących Znacząco oddzial}łvać na

środowisko;
c) przed przystą)ieniem do prac ziemnych istnieje konieczność przeprowadzenia

badań archeologicznych Ze względu na moŹliwość występowania reliktów
pradziejowego i średniowięcznego osadnictwa;

d) linia rozgraniczająca tereny lMN i 2KZ w odległości 10 m od osi drogi, tereny
1MN i 3KD w odległości 5 m od osi drogi;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 8 m od granicy terenu 2KZ, 4 m od
granicy terenu 3KD oruz 5 m od granicy rowu melioracylnego;

f) pod zabudowę można przeznaczyć maks}-łnalnie 35% powierzchni terenu, co
najmniej 40oń jej powierzchni winna stanowić powierzchnia biologicznie czyrna;

g) dostępnośó komunikacyjna z przylegającej drogi gminnej lub drogi powiatowej;
h) niezbędne miejsca parkingowe obsługujące zabudowę w granicach terenu;
i) w projekcie zagospodarowania działki należy uwzględnić przebieg linii

energetycznej średniego napięcia z zachowaniem strefy ochronnej wynikaj ącej
Z obowiąZujących przepisów;

) za zgodą i na warunkach określonych przez Zarządcę sieci elektroenergetycznej
dopuszcza się przełożenie i skablowanie istniejących napowietrznych lrnii
elektroenergetycznych.

3) Zasady zagospodarowania terentt 2KZ'.
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a) linia rozgraniczająca tereny 2KZ i 1MN w odległości 10 m od osi drogi;
b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację chodnika i ścieżki rowerowej lub

ścieżki pieszo rowerowej, pasa zieleni, rowu odwadniającego oraz sieci
in fiastru kt ury techn icznej.

4) Zasady zagospodarowania terenu 3KD:
a) linia rozgraniczająca tereny 3KD i 1MN w odległości 5m od osi drogi;
b) w obrębie skrzyżowania z dToga powiatową obowiązuje narożne ścięcie linii

rozgranicza1ącej _ trójkąt widoczności o wymiarach 10 m x 10 m;
c) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację chodnika i ścieżki rowerowej

ścieŻki pieszo rowerowej, pasa zieleni, rowu odwadniającego oraz

s)
infrastruktury techni cznej.

Warunki kształtowania zabudowy w terenie 1MN:
a) dopuszczalna ilośó kondygnacji w budyŃu mieszkalnym 1 kondygnacja +

poddasze rrżfkowe, w bud}łrku pomocnicz1łn dopuszczalna 1 kondygnacja
naziemna;

b) dachy bud1łrków mieszkalnych należy projektować jako wielospadowe
(postulowane dwuspadowe) z nachyleniem połaci dachowej 35"-45o, przy cz1'rn
wysokość budynków mieszkalnych w kalenicy nie powinna przekroczyć 9,0 m
ponad poziom terenu;

c) pokrycie dachu dachówką cęIamiczną lub materiałarni nawiązując1łni do niej
podziałani _ nie dopuszcza się stosowanta blachy falistej, etemitu, papy gładkiej
czuttej.

Zasady i warunłi podziału terenu 1MN na działki budowlane:
a) w przypadku podziału terenu powierzchnia działki budow1anej nie moŻe być

)
mrlreJSZa mz /UU m-.

1 1' Dla obszaru połoŹonego we wsi Nowa Wieś Ksią7ęca obejmującego dz' nr: 53212 i 53213
przedstawionego na rysunku zmiany planu stanowiącyn załącznik graficznY nr 11 do
rrchwały, wprowadza się następujące ustalenia:
l) Pr ze znaczenie terenórł:

a) teren oznaczony s).mbolem lMN - teren zabudowy mieszkaniowej;
przeznaczol"\y dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
w układzie wolnostojącym z towa yszącpi bud1mkami pomocniczyni wraz
z niezbędn1łrni \rządzeniamj i sieciami infrastruktury technicznej ;

b) teren oznaczony s}łnbolem 2KD _ teren komunikacji pub|icznej; droga gmima
klasy,,D" - dojazdowa (rezerwa na poszerzenie).

2) Zasady zagospodarowania terenu 1MN:
a) dopuszcza się nieuciążliwą działalnośó usługową wyłącznie jako towarzysząr:ą

funkcji mieszkaniowej z zachowaniem ustaleń określonych w $ 6, ust. 2;
b) obowiązuje zakaz realizacjt inwestycji mogących znacząco oddziały.wać na

środowisko;
c) przed przystą)ieniem do prac ziemnych istnieje koniecznośó przeprowadzenia

badań archeologicznych ze względtl na moŻliwośó występowania reliktów
pradziejowego i średniowiecznego oSadnictwa;

d) n ieprzek racza]na linia zabudowy w odleglości I0 m od osi prz;legajacej drogi
gminnej;

1ub

sieci

6)
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e) pod zabudowę można przeznaczyć maks}łnalnie 35% powierzchni terenu, co
najmniej 40%o jej powierzchni winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna;

f.) dostępnośó komunikacyjna z przylegającej drogi gminnej;
g) niezbędne miejsca parkingowe obsługujące zabudowę w granicach terenu.

3) Zasady zagospodarowania terenu 2KD:
a) linia rozgraniczająca tereny 2KD i iMN w odległości 5m od osi drogi;
b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację chodnika i ścieżki rowerowej

ścieŻki pieszo rowerowej' pasa zieleni, rowu odwadniającego oraz

s)

infrastruktury technicznej.
Warrrnłi kształtowania zabudowy w terenie 1MN:
a) dopuszczalna ilośó kondygnacji w budynku mieszkalnym - 1 kondygnacja +

poddasze użfkowe, w bud}mku pomocniczym dopuszcza1na 1 kondygnacja
naziemna;

b) dachy budyrków mieszkalnych naleŹy projektować jako wielospadowe
(postulowane dwuspadowe) Z nachyleniem połaci dachowej 35o-45o, przy cz1łn
wysokość budynłów mieszkalnych w kalenicy nie powirrna przekloczyć 9,0 m
ponad poziom terenu;

c) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub materiałami nawiązującymi do niej
podziałami _ nie dopuszcza się stosowania blachy fa1istej, etemitu, papy gładkiej
czarnej.

Zasady i warunki podziału terenu lMN na działki budowlane:
a) w przypadku podziału terenu powierzchrria działki budowlanej nie może być

mniej sza niŻ 7O0 m2.

12' Dla obszaru położonego \łe wsi Nowa Wieś Książęca obejmującego dz. rt 299
przedstawionego na rysunku zmiany pla:ru stanowiącyn załącznik graficzny nr 12 do
uchwały, wprowadza się następujące ustalenia:
7) Przeznaczeni e terenów:

a) teren oznaczony syrnbolem lUMN _ teren zabudowy usługowo
mieszkaniowej; przeznaczony dla prowadzenia działalności gospodalczej
w zakresie usług handlu i produkcji rzemieślniczej oraz zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wraz z bud}mkami towarzysząc1łni, niezbędn1rni urządzeniami
i sieciami infrastrrrktury technicznej oraz obsługą komunikacyjną;

b) teren oznaczony s)Ąnbolem 2RZ _ teren komunikacji publicznej; droga
powiatowa klasy ,,Z" _ zbiorcza (rezerwa na posz erzenję);

c) teren oznaczofly syrnbolem 3KD - teren komunikacji publicznej; droga gmima
klasy ,,D" doj azdowa (rezerwa na poszerzenie).

2) Zasady zagospodarowania terenu lLMN:
a) prowadzenie działalności usługowej lub produkcyjnej wymaga Zachowania ustaleń

okeślonych w $ 6, ust. 2;

b) obowiązuje Zakaz rea|izacji inwestycji mogących znacząco oddziałyrvać na
środowisko;

c) przed przystą)ieniem do prac ziemnych istnieje koniecznośó przeprowadzelria
badań archeologicznych ze względu na możliwośó występowania reliktów
pradzięjowego i średniowiecznego osadnictwa;

d) linia rozgraniczająca tereny 1UMN i 2KZ w odległości 10 m od osi drogi;

lub
sieci

4)
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e) nieprzektaczalna linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej terenu
2KZ oraz 5 m. od linii rozgrarltczającej tęrenu 3KD;

1) pod zabudowę można przeznaczyć maks}łrralnie 40Yo powierzcbni terenu, co
najmniej 30%o jej powierzchni winna stanowió powierzchnia bio1ogicznie czynna;

g) obsługa komunlkacyjna Z przylegającej drogi powiatowej lub gminnej;
h) niezbędne miej sca parkingowe dla klientów oraz pracowników w granicach terenu,
i) realizacja inwestycji wymaga zachowania ustaleń okeślonych w $ 7 niniejszej

uchwały.
Zasady zagospodarowania terenu 2KZ:
a) linia rozgraniczająca tereny 2KZ i 1UMN w odległości 10 m od osi drogi;
b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację chodnika i ścieŻki rowerowej lub

ścieżki pieszo _ rowerowej, pasa zieleni, rowu odwadniającego oraz sieci
infrastruktury technicznej.

Zasady zagospodarowania terenu 3KD:
a) linia rozgraniczająca tereny 3KD i 1UMN w odległości 5m od osi drogi;
b) w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową obowiązuje narożne ścięcie linii

rozgraniczającej _ trójkąt widoczności o wymiarach 10 m x 10 m;
c) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację chodnika i ściezki rowerowej lub

ścieżki pieszo rowerowej, pasa zieleni, rowu odwadniającego oraz sieci
infrastruktury technicznej.

Warunki kształtowania zabudowy w terenie 1LMN:
a) dopuszczalna ilość kondygnacji: w budynku usługowym, produkcyjnym i budynku

mieszkaln).rrn 1 kondygnacja * poddasze użfkowe, w budyrku towarzysząc}m
1 kondygnacj a;

b) dachy należy projektować jako wielospadowe (postulowane dwuspadowe), ptzy
czym w budynku mieszkalnym wysokośó kalenicy nie powinna przekroczyć 9,0 m
ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowej winno się mieśció w granicach
3 50-450;

c) pokrycie dachu w budynku mieszkaln1łn dachówką ceramiczną lub mateńałami
nawiązuj ącyni do niej podziałami - nie dopuszcza się stosowania blachy falistej'
etemiru. papy. papy gladkiej czamej.

Zasady i warunki podziału terenu 1IJMN na działki budowlane:
a) w prz1padku podziału terenu powierzcbnia działki budowlanej nie moŻe być

mniej sza niż 1000 m2.

RoZDZIAŁIII
ZASADY oBSŁUGI w ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ss
1. Wszelkie nowe sieci uzbrojenia technicznego powinny przebiegać w granicach terenów

komunikacji publicznej. Za zgodą właścicieli działek dopuszcza się lokalizację sieci
uzbrojenia w terenach prywatnych.

2. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego.
3' Unieszkodliwianie ścieków z terenów poprzez obowiązkowe podłącżenie do kanalizacji

sanitarnej z odprowadzeniem ścieków na komunalną oczyszcza1nię ścieków. W terenach

3)

4)

s)

6)
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nie objętych zbiorczym systemem kanalizacji, do czasu jej realtzacji dopuszcza się
stosowanie szczelny ch zbiomików bezodpłyr;vowych.

4. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków deszczowych w sposób zorganizowany nie
powodujący zakłocen stosunków wodnych na gruntach przyległych. Parametry
odplowadzanych ścieków deszczowych powinny byÓ zgodne z obowiązującymi
w1łnogami.

5' Zaopatrzente lv energię elektryczną z istniejącej sieci na w'arunkach określonych przez
Zarządcę sleci.

6. ogrzewanie budiłrków z zastosowaniem paliw niskoemisfinych, ze wskazaniem na
zastosowanie paliw uznanych za ekologiczne.

7. Wyposażenie w system te1ekomunikac)|'ny prowadzon).m kablem ziemn}ryn'

8. Unieszkodliwianie odpadów poprzez zotgafizowany odbiór i wyłvóz poza obszar gniny,
obowiązuje wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze strumięnia odpadów komunalnych
celern ich wykorzystania 1ub utylizacji.

RozDzIAŁ|Y
ZASADY oCHRoNY Śnonowrsxł

$ó
Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikaj ące z potrzeb

ochrony środowiska przyrodniczego

1' obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód
powierzchniowych.

2. Wyklucza się usługi i produkcję, w wyniku których wytwarzane byłyby ścieki
w)4nagające specyficznych technologii oczyszczarlta, bądŹ emisja technologicznych
zanieczyszczen powietrza, a uciąŹliwośó pochodząca od obiektów usługowych nie może
wykraczać poza granice działki.

s7
Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb

ochrony środowiska kulturowego

Dzl,ałka 299 położona we wsi Nowa Wieś Ksiązęca zlokalizowana jest w strefie ,,B" ochrony
konser-watorskiej wyznaczonej w ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przesfzennego Gminy Bralin'', w związku z powyższsĄ11, wsze1kie prace związane z budową
przebudową oraz rozbudową bud:łrków winny być Zgłoszone odpowiednim słuŻbom
Wojewódzkiego Konserwatora Zabfków.
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RozDZI^Łv
PRZEPISY KoŃCowE

$8
Dla terenów określonych w $ 4 uchwały' ustala się Stawkę procentową określoną w ań. 36
ust. 3 ustawy z dma 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. IJ. z 1999r.
Nr 15, poz. 139 z poźn. zm.) w wysokości 10%.

$e
Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
określone w uchwale zgodnle z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.07.2OO2 r'
Znak pisma: RR.Ka 77110/19-Żl02 oraz zgodnie z załącznlkami $aficzn}.mi do niniejszej
uchwały:

1) nr 1 wieś Gola dz. lT7l3 i1l4 rola kl. VI (1'60 ha) i B/VI (0,07 ha) o łącznej
pow. 1,67 ha,

2) ru 2 wieś Gola _ częśó dz' nr 6211 _ rola kl. lvb (0,02 ha) i rola kl. V (0,28 ha)
o łącznej pow. 0,30 ha,

3)

s)

nr 3 wieś Gola _ część dz. nr 5212 _ Iola kl. V (0,37 ha), rola kl. VI (2,02 ha) l BlvI
(0,23 ha) o łącznej pow.2,62ha,
nr 4 wieś Gola dz. nr 1916 i 1917 rola kl. VI (0,79 ha) i pastwisko kl. V (0,01)
o łącznej pow. ok. 0,80 ha,
nr 5 wieś Gola część dz' nr 43 rola k1. V (0,a3 ha), rola kl' VI (o,80 ha)
i pastwisko k1. V (0'11 ha) o łącznej pow. 1,34 ha,
nr 6 wieś Tabor Wielki dz' tlr 3614 rola kl. V o pow. 0,22 ha,
ru 7 wieś Tabor Wielki _ dz. nr 1 12 - rola kl. V (0,17 ha) i rola kl. VI (0,10 ha)
o łącznej pow. 0,27 ha,

8) nr 8 wieś Tabor Wielki _ dz' ł'lt Ż3l4_ rolakl. V o pow. ok. 1 ,02 ha,
9) nr 9 wieś Tabor Wielki _ część, dz' tlr 98/I rola kl. VI pow. 0,50 ha,
10)nr 10 wieś Nowa Wieś Ksiązęca dz. nr 4O7ll rola kl. IVb o pow. ok. 0,16 ha,
11) nr 11 wieś Nowa Wieś Książęca dz' nr 53212 1 53213 - rola k1. VI o łącznej pow.

ok.0,18 ha,
12)nr 12 wieś Nowa Wieś Książęca część dz' w 299 rola kl. V (0,59 ha) i rola kl.

IVb (0'79 ha) o łącznej pow. 1,38 ha.

$10
Ustalenia niniejszej zmialy planu dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenów są
zgodne z zasadami określonymi w ,,Studium uwatunkowań i kieruŃów zagospodarowania
plzesfuZennego Gminy Bralin'', uchwalon}łn Uchwałą Rady Gminy w Bralinie Nr XIII/83/99
z dnta 29.12.1999 r.

s11
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestzennego Gminy Bralin
wprowadzonego Uchwałą Nr XlX/52l81Gmimej Rady Narodowej w Bralinie z dnia
14.05.1981 r. (Dz. U. Woj. Rady Narodowej w Kaliszu Nr 33, poz.22 Z 31.10.81 r.), Uchwałą
Nr 36189 Gminnej Rady Narodowej w Bralinie z dnta 11.L2.1989 r. (Dz. U. Woj. Kaliskiego
Nr 36, poz. 446), Uchwałą Nr Iv/18194 Rady Gminy w Bralinie z dnia 05'10.1994 r. (Dz. tJ.
Woj. Kaliskiego Nr 17, poz. l25 z ŻI.10.1994 r.), Uchwałą Nr XVII/98/96 Rady Gminy

4)

6)
1)
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w Bralinię z dnta 1'4.03'1996 r. (Dz. U. Woj. Ka1iskiego Nr 39, poz. 101 z 31.10.1996 r.)
w obszarze objętym niniejszą zmianą p1anu tracą swą ważność.

s12
Wykonanie uchwały powielza się Zarządowi Gminy Bralin.

Uchwała wchodziw życie po upłyłvie
Woj ewództwa Wie1kopolskiego.

s13
14 dni od dniajej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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