UCHWAŁA NR xxv/221l12
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU

z

dnia 29 październlkaż0 12 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jednostki G - \ililcza Poręba w Karpaczu

Na podstawie Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy zdnia27 marca 2003 roku oplanowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz, U. Nr 80 poz. 117 zę zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
a samorządzie gminnym (ednolity tekst Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z Uchwałą
Rady Miejskiej Nr XLIl409ll0 zdnia Z8kwietnia 2010r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G - Wilcza Poręba,po stwierdzeniu, zgodności
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza przyjętego przez
Radę Miejskąw Karpaczu uchwałą Nr XIV/73/99 z dnia 1 października 1999r.
Rada Miejska Karpacza uchwala, co następuje

:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G
nazwaną planem w dalszej częścininiejszej uchwaĘ.

- Wilcza

Poręba,

2. Granice obszaru objętego planem określone zostĘ w zalączniku graftcznym do uchwały XLll409l10 z dnia
28 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jednostki G - Wilcza Poręba.
3, Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 34 ha.
4. Integralną częściąplanu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący zńącznik

Nr

1 do niniejszej

uchwĄ.

5, ZŃącznikami do uchwały nie stanowiącymi ustaleń zmiany planu, są takźe:
1) zŃącznik nr 2 stanowiący tozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

Z)załącznik nr 3 stanowiący rozstrzygniecie osposobie realizacji zapisanych wplanie inwestycji zzakłesa
infrastruktury technicznej, które nalezą do zadań własnych gminy, orazzasadach ich finansowania;

6. Ustalenia tekstu planu zawarte w uchwale obejmują:
1) przepisy ogólne, zawarte w

Rozdziale

I

uchwaĘ;

2) ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem, zawarte w Rozdziale II

uchwĄ;

ustalenia szczegółowe, zawarte w Rozdziale III uchwały, odnoszące się do poszczególnych terenów
Wznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;
4) przepisy końcowe, zawaĘch w Rozdziale IV uchwaĘ.
3)

7. Ustalenia planu nalezy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów odrębnych.
§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:

l)przeznaczenie terenów oraz linie rozgrantczające tereny oróznym przeznaczeniu lub rożnych zasadach
zagospodarowania;

2) zasaĘ ochrony i ksźałtowaniaładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska,przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziędzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5

) wym agania wynikaj

6) parametry i

ąc

e

z potrzeb ksźałtowani a przestr zeni publicznych

;

wskaźniki ksźałtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

Id: l08F2C04-F57C-4860-B|69-9CFACC3ABF6l.

Uchwalony

Strona l

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów, wtym terenów narazonych naniebezpieczeństwo powodzi orazzagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazzabudowy;

l0) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowanią urządzania i uzytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie, których ustala
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymzdnia27

się opłatę, o której mowa

w art,36 ust.4 ustawy
marca2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 zę zmianami).

planu:
§ 3. 1. Następujące oznaczenia gtaficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami
1) granica obszaru opracowania planu;

2) linie rczgraniczające tereny o róznym przemaczeniu lub róźnych zasadach zagospodarowania;,
3) obszary zieleni wewnętrznej;

4) oznaczenla literowe i cyfrowe terenów z oznaczeniem określającymprzeznaczenie podstawowe;
5

) ni eprzekr aczalne

linie zabudowy;

6) obiekty o walorach architektonicznych objęte ochroną wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

Z.Pozostale oznaczenia graftczne przedstawione na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu

i mają charakter postulatywny lub informacyjny.

§ 4. Ilekroć w uchwale orazna rysunku planu jest mowa o:

- na|eĘ przezto rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) terenie - naleĘ przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania,
1) rysunku planu

wznaczony na rysunku planu liniaml rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
3) podstawowym przeznaczeniu terenu - na\eĄ ptzez to rozumieć przeznaczenie, które winno stać się
dominującą formą wykorrystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy
zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu;

4)przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - naleĘ przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny niz
podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, którego powierzchnia częściterenu
wykorrystana na to przeznaazenie, zajmuje w granicach poszczególnych nieruchomości mnie1 niZ 40%o
powierzchni zajmowanej ptzez przeznaczenie podstawowe, o ile ustalenia szczegółowe nie określają innych
warunków;
5)

6)

usługach turysĘki i komercyjnych - naleĘ przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów słuzących
działalnościz zakresu: usługi turystyczne - usługi o których mowa w ustawie o usługach turystycznych z dnia
(tj. Dz.U. z2004r. Nr 223, poz. 2268, zpóźniejszymi zm.), oraz handel detaliczny, gastronomia, usługi
informatyczne i łączności,usługi badawczo-rozwojowe, usługi edukacyjne, usługi ochrony zdrowia
zwyłączeniem szpitali, usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki;
usługach publicznych

-

naleZry przez

zaspokoj eniu potrzeb mieszkańców;
7)

wskaźniku zabudowy

-

to rozumieć usługi nie

będące usługami komercyjnymi słuzące

naleĘ przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy budynków stĄch

powierzchni odpowiadających im działek lub terenów;
8)

do

wskaźniku intensywności zabudowy - naleĘ przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek sumy
powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków stałych do powierzchni
odpowiadających im działek lub terenów;

9) nieprzekraczalnej
element budynku;
10)

linii zabudowy

-

powierzchni biologicznie czynnej

nalezy przez to rozumieć linię, której nie moze przekroczyć żaden

- nalezy przez to rozumieć teren znawierzchnią

w sposób zapewniający naturalną wegetację, atakże 50
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nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie, zgodnie z definicją
przyjętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i
690 zpóźniejsrymizm,);

ich

usytuowanie z

dnia

12

kwietnia

2002

r.

(Dz.U. z 2002

Nr

75 poz.

- należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych, których
poziom górnej warstwy podsadzki znajduje się, ze wszystkich stron, ponad poziomem otaczającego ją terenu.
Jako poziom terenu otaczającego kondygnację naleĘ przyjmować poziom terenu w stanie nieprzeksńalconym

l1)maksymalnej itościkondygnacji
robotami ziemnymi.

12) obiektach małej architektury - na|eĄ przezto rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególnoŚci:
a) kultu religijnego, jak:

b)

kapliczki,krzyże przydrożne, figury,

posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki;zgodnie zdefinicją przyjętą wustawie Prawo budowlane zdnia zdnia 7lipca 1994 r. (tj.
Dz.U, z2006 Nr 156 poz. ll l8 z późniejszymi zm.).

c) użytkowe słuzące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku,

Rozdzial2.

USTALENIA OBOWIĄZaJĄCE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
P rzeznaczenie i za sa dy za gospoda rowan ia

terenów

§ 5. 1. Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:
l)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystycznych oznaczone na rysunku planu symbolem

MU;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem
3) tereny usług turystycznych i komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem
4) tereny usług publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem
5) tereny lasów ochronnych

i zadrzęwień oznaczone

MN;

UT;

UP;

na rysunku planu symbolem

ZL;

RZ;

6) tereny łąk i zieleni niskiej oznaczone na rysunku planu symbolem

7) tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem WS;
8) tereny dróg dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolem
9) tereny dróg wewnętrznychoznaczone

KDD;

na rysunku planu symbolem

KDW;

10) tereny dróg pieszo-jezdnych oznaczone na rysunku planu symbolem
1

l)

KDP;

tereny infrastruktury technicznej-wodociągi oznaczone na rysunku planu symbolem W;

12) tereny parkingów oznaczone na rysunku planu symbolem

2.Dlaterenów, o których mowa w ust.

1

KS,

wprowadza się dodatkowe oznaczenia:

l) symbol i numer zmiany planuZ2;
2) symbol jednostki planistycznej G,
3) cyfrowe wyodrębniające tereny o różnych ustaleniach,

Zasady adaptacji istniejących funkcji i lokalizacji reklam

§6. 1.Plan dopuszcza utrrymanie występujących wstanie istniejącym funkcji terenów zainwestowanych,

odmiennych od ustaleń planu, przy spełnieniu następujących warunków:
1)

2)

uciążliwościtych funkcji dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców sprowadzone zostaną do wielkości
wynikających z obowiązuj ących przepisów;

w

granicach działek tych funkcji zapewniona zostanie liczba miejsc postojowych dla samochodów
uzytkowników stałych i przebywających okresowo, zgodnie z ustaleniami określonymi w §9 ust 2 niniejszej
uchwały;

3) uwzględnione zostaną wymogi ochrony wartościkulturowych określone w § 13
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2. Zasady adaptacji, przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy określają ustalenia szczegółowe planu.
3. Dopuszcza się wymianę lub likwidację istniejącej zabudowy przy zachowaniu ustaleń planu.
§ 7. 1. Na obszarzę planu dopuszczasię umieszczenie elementów informacji turystycznej, plansz reklamowych
i niezbędnych dla nich obiektów małej architektury, v,ryłącznie pod warunkiem, że będą uksźałtowanezgodnie

zprzyjętąprzezwladze miasta formąoruzzasadami ksźałtowaniai organizowania miejskiego systemu informacji.

2,Wyklucza się realizację reklam i obiektów niezgodnych zformą izasadami ksźałtowania przyjętego dla

całego miasta zasad i wzorów miejskiego systemu informacji wizualnej / turystycznej, w tym nie odpowiadających
przyjętej formie jego elementów małej architektury.
3. Wyklucza się lokalizację reklam, informacji i obiektów malej architektury w miejscach, nie zapewniających:
1) ochronę wartościkulturowych i krajobrazu;

2) właściwejekspozycji i ochrony obiektów budowlanych, w

tym obiektów o walorach architektonicznych do

ochrony;

3)bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów;
4) spełnienia przepisów odrębnych, w tym techniczno budowlanych.
4,

Dopuszcza się umieszczęnie plansz reklamowych i informacyjnych na elewacjach budynku wyłącmie

odnoszących się do przedmiotu działalnościna danej nieruchomości.

5. Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania - tablic informacyjnych i reklamowych, szyldów oraz
litem ictwa pr zestr zennego, umies zczonych na elewacj ach budynków :

l)zespół lub pojedynczą formę nośnika informacji naleĄ umieszczać zposzanowaniem komporycyjnego
uksźałtowaniaelewacji budynku i jego detalu;

2) rozwiązania kolorystyczne winny charakteryzowaó się barwami stonowanymi, o niskiej chromatyczności (z
wykluczeniem kolorów podstawowych i intensywnych);
3) zespół tablic uksźałtowaćjednorodnie stylistycmie i kolorystycznie.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji orazzasadv lokalizacji miejsc
postojowych
§ 8. 1, Przebieg oraz klasyfikacje dróg określa rysunek i tekst planu.
2. Układ komunikacyjny tworzą:
1) drogi dojazdowe oznaczonana rysunku planu

symbolamiZ2 G- KDD,

2) drogi pieszo- jezdne oznaczonych na rysunku planu symbolami Z2 G

-KDP,

3) drogi wewnętrme oznaczonych na rysunku planu symbolami Z2 G - KDW.

3.Przy budowie, przebudowie i rozbudowie dróg ustala się stosowanie następujących parametrów:
1)

dla dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami Z2 G- KDD: minimalna szerokośó pasa

ruchu wynosi 3m,

2) dla dróg pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami Z2 G
ruchu wynosi 3m,
3) dla dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami
ruchu wynosi 3m"

- KDP:

minimalna szerokośćpasa

Z2 G - KDW: minimalna szerokośćpasa

4.Dopuszcza się zachowanie istniejących szerokości dróg wsąsiedźwie istniejącej zabudowy
trudnych warunków terenowych.

iw

przypadku

W obrębie linii

rozgraniczalących dróg, w zalezności od klasy drogi, zaleca się realizację ścieżek
postojowych
rowerowych, miejsc
oraz pasów zieleni na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
5.

6. W obrębie

linii rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizowanie obiektów:

7) związanych z obsługą ruchu;
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2) małej architektury, w tym elementów zorganizowanych systemów informacji i reklamy uwzględniając zasady

ich lokalizacji określone w § 7.

7. Ustala się tereny oznaczonę na rysunku planu symbo|em

Z2 G-KDD jako tereny do wytyczenia ściezek

rowerowych wzdłuz drogi.
8, Przy budowie, przebudowie i rozbudowie ulic nalezy uwzględnić ustalenia dotyczące zasadlokalizacji sieci
infrastruktury technicznej określonew § 1 1 i § 12.

W granicach działęk budowlanych lub terenów, naIeĘ zapewnió odpowiednią do potrzeb i przepisów
odrębnych liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów i samochodów gospodarczych,
§ 9. 1.

dostawczych.
2.

Minimalnąliczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach budowlanychnależy ustalió

w oparciu o następujące wskaźniki:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej

-

1

m.p./l mieszkanie, lub

1

lokal mieszkalny,

2) na terenach usług, dla klientów korzystających z usług:

biura, usługi, obsługa działalnościlm.p./ 30m2 powierzchni

gospodarczej

użytkowej

obiektysportowo-rekreacyjne

1m.p./10użytkowników
lm.p./ Złóżka
lm.p./ 4 łóżka

hotele

pensjonaty, motele i inne
turystyczne
restauracje,

obiekty

kawiarnie

obiekty handlu

detalicznego

lm.p./ 5 miejsc
konsumpcyjnych
1m.p./ 50m2 powierzchni
sprzedńy

3. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie miejsc postojowych, na terenach sąsiednich, za

zgodązarządcy terenu.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
§ 10.

l. Ustala

się zaopattzenie w wodę i odprowadzenie ścieków poprzez sieci i urządzenia komunalne.

2.Ustala się następujące zasady odprowadzenia wód deszczowych:
1)

zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Z2 G-MN), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług turystycznych (Z2 G-MU), usług publicznych (Z2 G-UP) oraz usług turystycznych i komercyjnych (Z2
G-UT) - odprowadzenie do wód powierzchniowych lokalnymi systemami kanalizacji deszczowej lub
z zastosowaniem innych rozwiązń przy spełnieniu przepisów odrębnych,
Z2 G-KS oraz dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 22 G-KDD, Z2 G-KDP, Z2
G-KDW - koniecznośó ocryszczania wód deszczowych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,

2) tereny parkingów

poprzezurządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

- odprowadzenie indywidualne do istniejących wód powierzchniowych przy spełnieniu
wymagań przepisów odrębnych lub z zastosowaniem innych rozwięań przy spełnieniu wymagań przepisów

3) pozostałe tereny

odrębnych.
3. Gospodarkę odpadami

naleĘ prowadzić zgodnie zprzepisarni szczególnymi.

4.Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci iurządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się
przesyłem i dystrybucją energii.
5. Plan dopuszcza dostawę energii elekĘcznej z indywidualnych i niekonwencjonalnych źródeł - wodnych i /
lub słonecznych i i lub geotermalnych.

6. Dopuszcza się wykorąlstanie gazu do celów gospodarczych i grzewcrych.
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7. Ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne lub grupowe instalacje Erzewcze zasilane gazęm lub energią
elektrycznąlub paliwem stałym lub paliwem płynnym, przy spełnieniu wymogów sanitarnych, ochrony Środowiska
oraz ochrony interesu osób trzecich
8.

Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonamej i komórkowej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw

telekomunikacyjnych.
§ 11.

l. Dopuszcza

się budowę i przebudowę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz rozbudowę sieci

zapewniaj ących obsługę istniej ącej i proj ektowanej zabudowy.

2,Do

czasu realizacli docelowych wządzen zborowego systemu odprowadzania ścieków dopuszcza się
stosowanie indywidualnych i grupowych urządzeń odprowadzenia ścieków, wtym indywidualnych oczyszczalni
ścieków i osadników bezodpływowych.
3. Dopuszcza się budowę i przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

4.Dopuszcza się budowę i przebudowę sieci iurządzeń gazowych.
5. Dopuszcza się budowę i przebudowę sieci iurządzeh energetycznych.
6. Dopuszcza się budowę i przebudowę sieci iutządzeń teletechnicznych.
§ 12. 1.

Celem zapewnienia ochrony i warunków do eksploatacji istniejących urządzeń infrastruktury

technicznej, ustala się:

l)

zakaz lokalizacji zabudowy w strefach zapewniających ochronę i prawidłową eksploatację urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej, określonych przezprzepisy odrębne i warunki techniczne,

2) zakaz sadzenia drzew w trasie przebiegu urządzeń.
3.

Nowe sieci infrastruktury technicznej naleĄ lokalizować w istniejących i projektowanych pasach ulic

i ciągów pieszych orazw ciągach dróg wewnętrznych.

,Dopuszcza się sytuowanie sieci iurządzeń infrastruktury technicznej poza pasami ulic, placów iciągów
pieszych w przypadkach koniecznych, wymuszonych konfiguracją terenu i istniejącym zainwestowaniem.
5. Podejmowane dzińania inwestycyjne na terenachwyznaczonych pod zabudowę i zagospodarowanie winny

uwzględnić ochronę istniejących urządzeń melioracyjnych i odwodniających oraz ich przebudowę realizowaną
przez właściweinstytucj

e.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
i krajobrazu kulturowego
§ 13. 1. Ochronie kulturowej podlegają:
1) obiekty o walorach architektonicznych objęte ochroną wpisane do gminnej ewidencji zabytków,

2) stanowi ska archeologiczne,
3) układ urbanistyczny oraz elementami przyrodniczymi

2.Dla obiektów, o których mowa w ust

1

pkt

1

-

obejmuj ący

cŃ

obszar planu.

niniejszego parugrafu, ustala się:

l) ochronę charakterysĘcznych elementów uksżałtowaniaarchitektonicznego istniejącej zabudowy, poptzez
zachowanie podstawowych elementów obiektów, takich jak bryła budynku, forma dachu, rozmieszczenie
otworów okiennych i drzwiowych, symetryczne podziały stolarki, detale architektoniczne;

2) przywrócenie utraconych i zdegradowanych elementów w ramach prowadzonej odbudowy, rozbudowy

i przebudowy;
3)

stosowanie

pr7ł odbudowie,

rozbudowie i przebudowie, tradycyjnych materiałów budowlanych

i wykończeniowych, z jednoczesnym zakazęm stosowania paneli z PCV,

3. Dopuszcza się rozbiórkę obiektów znajdujących się pod ochroną konserwatorską w przypadku złego stanu

technicznego budynku po wykonaniu inwentaryzacji budowlano-architektonicznej.
4. Stanowiska archeologiczne oznaczone na rysunku planu podlegają ochronie zgodnie zprzepisami
odrębnymi, na terenach stanowisk archeologicznych, inwestor ma obowiązek powiadomió wojewódzkiego

konserwatora zabytków przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych.
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5. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach
zabytkowych zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów

archeologicznych nalezy powiadomić właściwesłuźbykonserwatorskie.
§ 14.

l. Ochronie podlegają następujące elementy zagospodarowania przestrzennego ksźałtującekrĄobraz

kulturowy
1)

zespoĘ budowlane historycznie uksztahowane, w zakresie:
a)

charakteru rozplanowania wyodrębnionych zespołów
zago sp o daro w ania dzi ńek,

lub ciągów

zabudowy wraz zasadami

b) skali zabudowy,
c) architektury zabudowy, w tym detalu architektonicznęgo,
2) obiekty o walorach architektonicznych objęte ochroną wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
3) zespoły zieleni oraz ogrodowe otoczenie zabudowy;

4) ciągi przyrodnicze cieków naturalnych wrazz kamiennym obmurowaniem brzegów;
5) umocnienia terenowe, groble kamienne

z ciągami zieleni;

6) zespoĘ leśne;

7) eksporycja krajobrazowa obiektów o walorach architektonicznych objętych ochroną wpisanych do gminnej

ewidencji zabytków.
2. Zasady ochrony oraz warunki ksźałtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony
i ksźałtowaniaposzczególnych elementów krajobrazu kulturowego określonesą w rozdz. III

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 15. l. Ustala się tereny publiczne do których za|icza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: Z2
G-KDDI, Z2 G-KDD2, Z2 G-KDD3, Z2 G-KDPI, Z2 G-KDP2, Z2 G-KDP3, Z2 G-KDP4, Z2 G-KDP', Z2 GKDP6, Z2 G-KDP7, Z2 G-KDP8, Z2 G-KDP9, Z2 G-KDPI}, Z2 G-KS, Z2 G-wl, Z2 G-wz Z2 G-w3, Z2 G-w4,

Z2G-W

2. Na terenach dróg publicznych oznaczonych na rysunku symbolami

KDD i KDP dopuszcza się lokalizację:

1) ogrodzenia i mury oporowe,

2) zieleń,
3) oświetlenie ulicme i dekoracyjne,
4) obiekty komunikacji, w tym dojścia,chodniki, stanowiska parkingowe, dojazdy,
5) obiekty małej architektury,
6) miejsce na pojemniki służącedo czasowego gromadzenia odpadów

stĄch,

7) obiekty infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady i warunki ksźałtowaniaogrodzeń od strony terenów publicznych oznaczonych
na rysunku symbolami Z2 G-KDD i Z2 G-KDP:

-

1) maksymalna rvysokośćogrodzenia

1,6m;

2) powierzchnia azurowa przęsła powinna zajmować nie mniej niż3OYo powierzchni przęsła;
3) wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła - metalowe, kamienne lub drewniane;
4) wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefabrykatów betonowych;
5) dopuszcza się ogrodzenia w formie zywopłotów.

Zasady ochrony środowiska, przyrody
i ochrony zdrowia ludzi
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jego otulinie
§ 16. 1. Częśćobszaru planu znajduje się w sąsiedźwie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz
dotyczące
obszarów
szczegółowe
oraz
ustalenia
przepisach
odrębnych
obowiązują zakazy określone w
jego
Rozdziale
III.
w
otuliną
określone
bezpośrednio sąsiadujących z Parkiem i
2. Częśćobszaru planu znajduje się w dwóch obszarach Natury 2000: Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków
PLB020007 Karkonosze oraz w projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk PLH020006 Karkonosze,
których granice zostńy określonena rysunku planu. Na obszarze Natury 2000 zakazuje się lokalizacji
przedsięwzięć mogących zawszę znacząco oddziaĘwać na środowisko oraz inwestycji mogących potencjalnie
znacząco

oddziĄwać

na środowisko, określonych w przepisach odrębnych.

3. Ochronie podlegają:

1) zieleń związana z ekosystemami potoków i innych cieków naturalnych oraz rowów,
2) ekosystemy łąkowe,
3) zespoĘ leśne,oznaczone narysunku planu symbolemZ2

G-ZL

4) uksźałtowanieterenu wraz z istniejącymi krajobrazowymi formami geomorfologicznymi, charakterystycznych
d|a poszczególnych terenów.
4. Na wyznaczonych na rysunku planu obszarach zieleni wewnętrznej wyłączonej zlokalizacji zabudowy,
naleĄ:

l) zachować istniejące zespoły zieleni,
2) nowe układy zieleni ksźałtowaćzgodnie z ustaleniami ust. 3,
3) wykluczyć lokalizację budynków z wyjątkiem małej architektury i urządzeń infrastruktury.
5. Dopuszcza się zmniejszenie wyznaczonego obszaru zieleni wewnętrznej o25Yojego powierzchni w obrębie
kazdej działki, pod następującymi warunkami:
1) zapewniona zostanie ochrona istniejących

drzew i krzęwów oraz zachowane zostaną wskaźniki powierzchni

zieleni ustalone w planie,
2) zmniejszenie powierzchni nie będzie obejmować terenów o nachyleniu povryżej 15%o.

Dla

poszczególnych terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej obowiązują ustalenia szczegółowe
dotyczące powierzchni biologicznie czynnej, określone w Rozdziale III.
6.

7.Drzewa i krzewy ozdobne po ich śmiercibiologicznej podlegają wymianie.
8. Zminimalizować dzińania inwestycyjne przyczyniające się do trwałego znieksńałcania rzeźby terenu oraz
procesów
erozji gleby i degradacji ekosystemów leśnychi nieleśnych.
do

§ 17. l. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych zzachowaniem zasad i wymogów
wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych oraz ustaleń niniejszej uchwały, poprzez:
1)

ochronę wód przed skazeniami i zanieczyszczeniami, poprzez kompleksowe i zgodne
z obowiązującymi wymogami ochrony środowiskarozwiązanie gospodarki wodnej i ściekowej, określonymi
wparagrafach: §10, §1l, §l2 zwykorzystaniem wmiarę mozliwości istniejących obiektów infrastruktury

technicznej;
2)

ochronę terenów w otoczeniu
i umocnień kamiennych;

potoków oraz

ich

uksźałtowania,w tym skarp terenu, wąwozów

3) ochronę korytarzy ekologicznych, w tym przede wszystkim korytarzy potoków i innych cieków naturalnych"

Z.Przy przebudowie istniejących budynków, położonych na działkach sąsiadujących zpotokami iinnymi

ciekami naturalnymi oraz rowami, naleĄ:
1)

uwzględnić uwarunkowania geologiczne i hydrologicme terenu oruz zapewnió ochronę koryta cieku, jego
nabrzeży i skarp oraz umocnień hydrotechnicznych, w szczególności zapewnić warunki bezpieczeństwa

w sytuacji gwałtownych wezbrań wody i zagrożeń erozji terenu;

2) wykluczyć lokalizację : urządzeńgromadzenia ścieków, środków chemicznych , atakże materiałów, które mogą
zanieczyszczać wody;

3) wykluczyó działania inwestycyjne przyczyniające się do trwałego znieksńałcaniarzeźby terenu,

Id: 108F2C04-F57C-48óO-B169-9CFACC3ABF61.
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3. Nową zabudowę
1) 20 m od terenu Z2

zlokalizować w odległościnie mniejszej:
G-WS - potoku Łomniczka;

2) 5 m od cieków naturalnych i rowów.

4.Dopuszcza się zmianę określonych w ust. 3 odległościzazgodązarządcy cieku naturalnego i rowu.
5. Dopuszcza się przepusĘ iprzejazdy nad ciekami naturalnymi i rowami.

6, W odległości20 m od potoku Łomniczka obowiązuje:

l) zakaz lokalizacji inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zavłszę znacząco oddziaływaĆ na
środowisko;

2) zakazgromadzenia ścieków, środków chemicznych, atakże materiałów, które mogą zanieczyszczać wody;
3) zakaz składowania odpadów;
4) zakaz dokonywani e zmiany uksźałtowaniaterenu;
5) nakaz wprowadzania roślinnościstanowiącej element zabudowy biologicznej doliny potoku oraz utrzymanie
i ochronę istniejącej.
7

.

Zapewnió wolny dostęp do potoków, w tym wykluczyó ogrodzenia nieruchomości przyległych do

powierzchni wód publicznych w odległościmniejszej niż3 m od linii brzegu.

- wodociągt, oznaczonych na rysunku planu symbolem Z2 G-Wl, Z2
obowiąują
ochrony pośredniej ujęć wody, zakres ograniczeń w uzytkowaniu
Z2
G-W4
strefy
G-W2, Z2 G-W3,
przepisy
Na terenach tych będzie realizowana inwestycja celu
określają
odrębne.
terenów objętych strefami
8. Dla terenów infrastruktury technicznej

publicznego o znaczeniu lokalnym,

§ 18. 1. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące
zawsze znacząco oddziaĘwaó na środowiskooraz inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływaó na
środowisko z wyjątkiem lokalizacji tras narciarskich wraz z infrastrukturątowarzyszącą.
2.

Na

obszarze objętym planem zakazuje

się składowania i unieszkodliwiania odpadów poza

terenami

czasowego składowania odpadów. Lokalizacje miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych określa
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się:

l) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi Z2 G-MN
podtegają ochronie jak tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o których mowa w przepisach
odrębnych,

Z)tereny usług turystycznych ikomercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolami literov,rymi
podlegają ochronie jak tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, o których mowa w przepisach odrębnych,

3)

Z2 G-UT

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystycznych oraz tereny usług publicznych
oznaQzone odpowiednio na rysunku planu symbolami literowymi Z2 G-MU i Z2 G-IJP podlegają ochronie jak

tereny pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, o których mowa w przepisach odrębnych.

Rozdział 3.
USTALENI A SZCZEGÓrOWP DLA TERENOW WYDZIELONYCH LINIAMI

ROZGRANICZAJĄCYMI

§ 19. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki oznaczone na rysunku

planu symbolęmZ2 G-MU

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami: Z2 G -MU1, Z2 G -MUZ, Zż G -MU3,
Z2G-MU4,Z2G -MUs, Z2G-MU6,Z2G -MU7, Z2G-MU&,Z2G -MU9, Z2G*MUIOzawierutabela:

Symbol

MU3, ZżC- MU4, Z2G- MU5,
Z2 G _ MU6,
Z2 G -MU7, Z2 G -MU8, Z2 G _MU9, Zż G-MU10, Zż G _

lZżC- MUl, Z2G-MUż,Z2G-

MUl0
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l) przeznaczenie

terenu

a)

przeznaczenle
podstawowe

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług turysĘki
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- tereny zabudowy pensjonatowej
- uslugi turystyki
- tereny zabudowy mieszkaniowej

j

ednorodzinnej

z usłupami wbudowanvmi
b)

przeznaczenle
dopuszczalne

- mieszkalnictwo wielorodzinne istniejące - do

zachowania,
- Usługi publiczne:
istniejące - do zachowania,
projektowane - pod warunkiem, że łącznie
z adaptowanym, zajmąnie więcej niż2Ooń
i r o zgr aniczającym i terenu l ub
pow.
c. budynku wielofunkcyjnego
nie więcej niż35Yo

W znaczonego

l

i

ni am

- zieleń
- parkingi,
- obiekty, vządzeniai sieci infrastruktury technicznej,
- ciasi komunikacvine.
2)

Zasady ochrony środowiska,

a)

Nakazuj e się utr4rmanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie

czynnejnadzialce wynoszącego

przyrody i ochrony zdrowia

50%

powierzchni działki, z wyjątkiem

terenów Z2 G-MU3, Z2 G-MU5, Z2 G-MU'I, Z2 G-}v4U&, Z2 G-MU9,
Z2 G-MU10 gdzie minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej

ludzi

wynosi 40oń.
b)

TerenZŻ G-MU6 leży w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego
obowiazui a orzeoisv odrebne

c)

TerenZ2 G-MU6 leĄ w obszarze Natura 2000, obowiązują ustalenia
zawarte w § 16 tlst. 2 oraz przepisy odrębne

d)

Na terenach Z2 G-MU3 izz G-MU9 Wznacza się obszary zieleni
wewnętrznei obowiazuią ustalenia zawatte w §16 ust 4 i 5

e)

Teren oodlesa ochronie akustvcznei wedłus ustaleń z § 18 ust. 3 nkt 3.

0 Obowipują

§18 ust 1 i 2

3) Zasady ochrony dziedzictw a
kulturowego i zabytków or az
dóbr kultury współczesnej
i krajobrazu kulturowego.
4)

Zasady ochrony i ksźałtowania
ładu przestrzennego

ustalenia ogólne zawarte w §16 ust 3,7,8 §l7ust 1-5

i7

oraz

a)

obowiazuia ustalenia osólne zawartę w §14

b)

Na terenach Z2 G-MU2, Z2 G-MU3, Z2 G-MU4, Z2 G-MUI, Z2 GMU9,Z2 G-MUI0 majdująsię obiekty o walorach architektonicznych
objęte ochroną, obowiązują ustalenia zawarte w §l3 ust. 2 i 3.

a)

Dopuszcza się przebudowę lub odbudowę lub rozbudowę lub
nadbudowę istniejących budynków oraz budowę nowych budynków
przy zachowaniu parametrów i wskazników kształtowania zabudowy
orM zagospodarowania terenu wskazanych w ust. 2 pkt 5 niniejszego
paragrafu.

b)

Id: l08F2C04-F57C-4860-Bl69-9CFACC3ABF6l.

Dopuszcza się wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających

warunki ułtkowania budynków

c)

Doouszcza sie budowę budvnków sosoodarczvch. w tvm sarażv

d)

Przy budowie nowych budynków, przebudowie lub odbudowie lub
rozbudowie lub nadbudowie istniejących budynków nalezy uwzględnić
następujące elementy architektoniczne:
- dach stromy dwuspadowy, o symetrycznych układach połaci,
- zr óżnicow ane uksńałtowanie el ewacj i uwzględniaj ące między innym i :
a. deskowane fragmenty ścian oraz szczyt,
b. wveksoonowanv kamiennv lub licowanv kamieniem cokół
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c. opaski okienne
d. gzymsy miedzy piętrami

e. stolarkę okienną posiadaiącą
e)

podziŃ

Dopuszcza się następujące elementy architektonicznego uksźahowania
zabudowy:

lukarnv. faciaty. naczółki, wiatrołapy werandy,
f)

ry

zaliV, wykusze.

D opuszcza się następuj ące materi ały wykończeniowe

:

- drewno, kamień, cegła, tynk
- łupek naturalny i sńuczny, gont lub łupek sźuczny
- dachówka ceramiczna lub cementowa, lub blacha powlekana

z oosvpka ceramiczna. w kolorze czerwonym lub brązowym

5)

Parametry i

s) Nie dopuszcza się stosowania papy i okładzin łpu siding PCV
a) Nieprzekrac zalna linia zabudowy dla proj ektowanych budynków, dla

wskźniki

ksźałtowania zabudowy

or

az

terenu:

Z2 G-MUI- od terenu Z2 G-KDP3 wynosi 4m,
Z2 G-MU 2 - określona na rysunku planu,
Z2 G-MU 3 - od terenu Z2 G-KDDZ wynosi 6m, zgodnie z rysunkiem

zagospodarowania terenu

planu

Z2 G-MU 4 - od terenu Z2 G-KDDI wynosi 6m, zgodnie z rysunkiem
planu,

Z2
Z2
Z2
Z2
Z2
Z2

G-MU
G-MU
G-MU
G-MU
G-MU
G-MU

5 - nie wyznaczasię,
6 - określona na rysunku planu,
7- określonana rysunku planu,
8 - od terenu Z2 G-KDPI} wynosi 6m,
9 - określonana rysunku planu,
10 - określonana rysunku planu,

b)

Charakter zabudowy: wolnostoi ąca.

c)

Maksymalny wskźnik zabudowy dla wszystkich terenów Z2 G-MU
wynosi 0,30, z wyjątkiem terenów Z2 G-MUI,Z2 G-MU2, gdzie
maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi 0,25, a dla terenu Z2 G-MU4:
0.2

d)

Maksymalny wskźnik intensywności zabudowy dla wszystkich
terenów Z2 G-MU wynosi: 0,5 z wyjątkiem terenów Z2 G-MU4, gdzie
maksvmalnv wskaźnik zabudowy wynosi: 0.45

e)

Maksymalna wysokośćpoziomu kalenicy liczona od najnizej
połozonego terenu przy budynku dla wszystkich terenów Z2 G-MU
wynosi l3,5 m z wyjątkiem terenu Z2 G-MU4 dla którego wynosi 12,5
m

o Maksymalna ilośćkondysnacii nadziemnych:

3 kondygnacie

c) Geometria dachu - spadek połaci dachowych symetryQzfty, o nachyleniu
połaci:
- od

3

50

do 450 dla terenów: Z2 G-MUI

, Z2 G-MUZ, Z2 G-MU3, Z2 Gi|lu7, Z2 G-MUg, Z2 G MU10,
do 450 dlaterenuZ2 G-MU4

MU5, Z2 G
- od 380

}i4U6, Z2 G

przy przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie
dopuszcza się takze zachowanie istniejących spadków połaci
dachowych.
6)

Obowiązują ustalenia zawarte w §15 ust

Wymagania wynikające
zpotrzeb ksźałtowania
przestrzeni publicznej

l) Szczegółowe zasady i warunki

a)

scalania i podziału

Id: l 08F2C04-F57C-4860-B l69-9CFACC3ABF61
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Minim alna powierzchnia nowowydzielanych działek pod zabudowę
usłusowa dla terenów:
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l

Z2 G-M|JL,Z2 G-MU2: 1000 m2
dla nozostałvch terenów Z2 G-MU: 1500 m2

nieruchomości

Min malna szerokośćdziałkt pod drogę wewnętrzną: 8,0m
c) Minimalna szerokośćdziałki na terenach: Z2 G-MUI, Z2 G-MUZ, Z2
G-MU4 wynosi 26,0 m, dla pozostałych terenów Z2 G-MU:20m.
d) Minimalny kąt nachylenia wydzielanych działek w stosunku do linii
r ozw aniczaiacei drós: 60'
b)

8)

Zasady budowy, rozbudowy
i modemizacji systemów
komunikacj i i infrastruktury

a)

Z2G-MU

Szczególne zasady i warunki
zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich uĄtkowaniu
,

w

łm zakazzabudowy

2 - drogami:

Z2G-KDDI ,ZZG-KDD2 i Z2 G-KDwl

Z2 G-MU 3 - drogami: Z2 G-KDD 2, Z2 G-KDPI
Z2 G-MU 4 - drogami: Z2 G-KDDI,
Zż C-MU 5 - drogami: Z2 G-KDWZ
Z2 G-MU 6 - drogą: Z2 G-KDDI
Z2 G-MU 7- drogami : Z2 G-KDDZ, Z2 G-KDD3

technicznej

9)

Obsługa komunikacyjna terenu:

Z2 G-MU 1 - drogami: Z2 G-KDP3

Z2 G-MU 8 - drogami: Z2 G-KDPl},
Z2 G-MU 9 - drogami: Z2 G-KDD3, Z2 G-KDP7
Z2G-WU 10 - drogami:Z2G-KDP7 iZ2G-KDP9
b) Obow azuiaustaleniaogólne zawarte w §l0. §11 i §12
c) Obowiązują ustalenia doĘczące odprowadzenia wód deszczowych
zawarte w § 10 ust 2 pkt 1
a) Do czasu skablowania linii energetycznej średniegonapięcia na terenie
Z2 G-MU2, Z2 G_MU3, Z2 G_MUs, Z2 G-MU6 Z2 G-MU7
obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych w odległości
mnieiszei lub równei5 m od tei linii
b)

obowiazuia ustalenia dotyczace mieisc oostoiowvch zawarte w §9

§ 20. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem

22 G _MN.

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami: Zż G- MN1, 22 G
Z2 G -MN4, Z2 G - MNs, Z2 G - MN6, 22 G - MN7 zavłieratabela:

SymboI

Z2 G- MNl, Z2 G * MNz,

l)

a)

przeznaczenie terenu

przeznaczenie

-

MN2, 22 G

-

MN3,

Z2G_MN3,Z2G - MN4, Z2 G _ MN5,
Z2 G _ MN6,
Z2 G _MN7

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

podstawowe
b)

przeznaczenrc
dopuszczalne

- mieszkalnictwo wielorodzinne istniejące - do

zachowania,

- usługi turystyczne i komercyjne wyłącznie jako
wbudowane, nie przekrac zaj ące powi erzchni 3 0oń

powierzchni zabudowy
- zieleń,
- parkingi,
- obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- ciasi komunikacvine2)

Zasady ochrony środowiska,

przyrody i ochrony zdrowialudzi

a)

b)

Nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału powierzchni
biol ogi czni e czy nnej na działce, wynoszące g o 40Yo powi erzchni

dzińki
CaĘ teren Z2 G-MN5 IeĘ w otulinie Karkonoskiego Parku

Narodoweso. obowiazuią orzepisv odrębne
c)

Id: 108F2C04-F57C-4860-B169-9CFACC3ABF61.

Całv teren Z2 G-MN5 lezv w obszatze Natura 2000- obowiazuia
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ustalenia zawarte w §16 ust. 2 oraz przepisy odrębne
d)

Na terenach Zż G-MN2, Z2 G-MN3, Z2 G-I\n,]4, Z2 G-MN5
Wznacza się obszary zieleni wewnętrznej obowiązują ustalęnia
Zawarle w §l6 ust 4 i 5

e)

Na terenach Z2 G-MN3, Z2 G-MN4 i Z2 G-MN5 Ieżących
w sąsiedźwie potoku Łomniczka obowiązują ustalenia zavłarte w §17
ust. 2 i 6 orazorzępisy odrębne
Teren oodlesa ochronie akusWcznei według ustaleń z § 18 ust, 3 pk11

fl

3) Z asady ochrony dzie dzictw a

kulturowego i zabytkow oraz
dóbr kultury współczesnej
i krajobrazu kulturowego.

4)

Zasady ochrony i ksźałtowania
ładu przestrzennego

g)

Obowiązują ustalenia ogólne za,warte w §l6 ust 3,7,8 §l7ust 1-5
i7 oraz §18 ust 1 i 2

a)

Obowiazuia ustalenia osólne zawarte w §14

b)

Na terenach Z2 G-MNZ, Z2 G-MN3, Z2 G-NI|:]4, Z2 G-|{ft:]s, Z2 G,
MN7 znajdują się obiekty o walorach architektonicznych objęte
ochroną, obowiązują ustalenia za:warte w §13 ust. 2 i 3.

a)

Dopuszcza się przebudowę lub odbudowę lub rozbudowę lub
nadbudowę istniejących budynków oraz budowę nowych budynków

przy zachowaniu parametrów i wskazników ksźałtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu wskazanych w ust.2 pkt 5 niniejszego
narasrafir.
b)

Dopuszcza się wprowadzanie wządzeń technicznych polepszających
warunki uźytkowania budynków

wtvm Eart*

c)

Donuszcza sie budowę budvnków gospodarczych

d)

Przy budowie nowych budynków, przebudowie lub odbudowie łub
rozbudowie lub nadbudowie istniejących budynków nalezy uwzględnić
następujące elementy architektoniczne:
- dach stromy dwuspadowy, o symetrycznych układach połaci,
- zr óżnicow ane ukształtowanie elewacj i uwzgl ędniaj ące między
innymi:
a. deskowane fragmenty ścianoraz szczyt,
b. wyeksponowany kamienny lub licowany kamieniem cokół
c. opaski okienne
d, gzymsy miedzy piętrami
e. stolarke okienna posiadaiaca podziałv

e)

Dopuszcza się następuj ące elementy architektonicznego uksżahowania
zabudowy:
lukarnv. faciatv. naczółki. wiatrołapy. werandy. wzalitv. wykusze.

f)

Dopuszcza się następujące materiały wykończeniowe:

"

- drewno, kamień, cegła, tynk
- łupek naturalny isńuczny, gont lub łupek sźuczny
- dachówka cerarniczna lub cementowa, lub blacha powlekana

z posypką ceramiczną, w kolorze czerwonym lub brązowym

s) Nie doouszcza sie stosowania oanv i okładzin tvou sidins
5) Parametry i wskźniki
kształtowani a zabudowy or az
zagospodarowania terenu

Id: l08F2C04-F57C-4860-B
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a)

pcv

Nieprzekrac zalna linia zabudowy dla proj ektowanych budynków, dla
terenu:

Z2 G-MNI- od terenu Z2 G-KDP3 wynosi 4m,

Z2 G-NINZ - określonana rysunku planu
Z2 G-MN3 - od terenu Z2 G-KDDI wynosi 6m,
Z2 G-MN4 - określonana rysunku planu
Z2 G-MN5 - określonana rysunku planu
22 G-MN6 - nie wyznacza się
Z2 G-Nfr§7- określona na rysunku planu

.

Uchwalony
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6)

Wymagania wynikaj ące z
źałtowania pr zestr zeni
publicznej

p

b)

charakter zabudowy

c)

Maksymalny wskźnik zabudowy: 0,3

d)

Maksvmalnv wskźnik intensywności zabudowy wynosi: 0,5

e)

Maksymalna wysokośćpoziomu kalenicy |iczona od najniżej
oołozonego terenu przv budynku: 13.5 m

f)

Maksvmalna ilośó kondvsnacii nadziemnvch:

g)

Geometria dachu - spadek połaci dachowych:
- symetryczny, o nachyleniu połaci od 380 do 450, przy przebudowie
lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie dopuszcza się także
zachowanie istnieiących spadków połaci dachowych,

:

wolnostoi ąca,

Obowiązują ustalenia zawarte w §15 ust

otrzeb

3

3

ks

7)

a)
Szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości

Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek pod zabudowę
mieszkaniowa: 1000m

Min malna szerokośćdziałki pod drogę wewnętrma : 8,0m
c) Min malna szerokość frontu działek: 20m
d) Minimalny kąt nachylenia wydzielanych działek w stosunku do linii
rozsraniczaiacei drós: 60'
b)

8)

9)

Zasady budowy, rozbudowy
i modemizacji systemów
komunikacj i i infrastruktury
technicznej

a)

G-WN2 - droga Z2 G-KDDI
G-MN3 - droga Z2 G-KDDI
G-MN4 - droga Z2 G-KDDI
G-MN5 - drogami Z2 G-KDDI izz G-KDPI izz G-KDP6
Z2 G-MN6 - drogami Z2 G-KDP& izz G-KDP9
22 G-MN7- drogami Z2 G -KDD3, Z2 G -KDW 3 Z2 G-KDP& i Z2 G KDP9
b) Obowiazuiaustaleniaosólne zawarte w §10. §1l i §12
c) Obowiązują ustalenia dotyczące odprowadzenia wód deszczowych
zawarte w § 10 ust 2 okt l
a) Do czasu skablowania linii energetycznej średniego napięcia na terenie
22 G-MN4 obowiązuje zakaz Iokalizacji budynków mieszkalnych
w odległościśredniego napięcia na terenie Z2 G-MN4 budynków
w odleełościmnieiszei lub równei 5 m od tei linii

Z2
Z2
Z2
22

Szczególne zasady i warunki
zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu

wtym zakazzabudowy

Obsługa komunikacyjna terenu:

Z2 G-MNI- drogąZ2 G-KDP3

,

b)

c)

obowiazuia ustalenia dotvczace mieisc oostoiowvch zawarte w §9

Na

terenach

Z2 G-MN3, Z2 G-MN4 izz G-MN5

leżących

w sąsiedźwie potoku Łomniczka obowiązują ustalenia zawarte w §17
ust. 3 i 7 oraz zakazy wynikaiące z przepisów odrębnych

§ 21. 1 . Ustala się tereny usług turystyki oznaczone na rysunku planu symbolem Z2

G-UT

2,Ustaleniaszczegółowedlaterenów oznaczonych symbolami: Z2G-UTI,Z2G-UTŻ,Z2G-UT3,Z2G-VT4,
Z2 G-UTi, Z2 G-UT6, Z2 G-UT"I zawiera tabela:

Z2 G-UTI, Z2 G-UTż, Z2 G-UT3 , Zż G-UT4 , Z2 G-UT5 , Z2 GUT6. Zż G_UT7
a) przeznaczenle
tereny usług turysĘki
podstawowe
- usługi turystyki

Symbo1
1)

przeznaczenie terenu

b)

Id: l 08F2C04-F57C-4860-B l69-9CFACC3ABF61
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doouszczalne

Uchwalony

- usługi publiczne
- mieszkalnictwo:
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istniejące - do zachowania,
projektowane, jednorodzinne - wyłącznie jako
wbudowane, pod warunki em, że łącznie
z adaptowanym, zajmie nie więcej niż35%o pow. c.

budynku usługowego
- zieleń,
- parkingi,
- obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- ciasi komunikacyine.
2)

Zasady ochrony środowiska,

a)

przyrody i ochrony zdrowia ludzi

Nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału powierzchni
biol ogi cznie czynnej na działce, wynoszące g o 3 50ń powierzchni

działki

Zż G-UT6 wyznacza się obszary zieleni
wewnętrznei obowiązuią ustalenia zawarte w §16 ust 4 i 5

b)

Na terenach Z2 G-UTI,

c)

Na terenie Z2 G-UT5leżącym w sąsiedztwie potoku Łomniczka
obowiazuia ustalenia zawarte w §l7 ust. 2 i 6 orazprzepisy odrębne

d)

Teren nodlesa ochronie akustvcznei wedłus ustaleń z § 18 ust, 3 pkt2,

Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w §16 ust 3,7,8 §l7ust 1-5
i'7 oraz §l8 ust 1 i 2
3)

4)

Zasńy ochrony dziedzictw a
kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej
i krajobrazu kulturowego.

a)

obowiazuia ustalenia osólne zawarte w §14

b)

Na terenach Z2 G-UTI, Z2 G-UTZ, Z2 G-UT6 znajdują się obiekty
o walorach architektonicznych objęte ochroną, obowiązują ustalenia

zawartew§l3ust.2i3.

Zasady ochrony i kształtowania
ładll przestrzennego

a)

Dopuszcza się przebudowę lub odbudowę lub rozbudowę lub
nadbudowę istniejących budynków oraz budowę nowych budynków
przy zachowaniu parametrów i wskaźników ksżałtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu wskazanych w ust. 2 pkt 5 niniejszego
narasrafu.

b)

Dopuszcza się wprowad zanie urządzeń technicznych polepszaj ących
warunki uzvtkowania budvnków

c)

Dopuszcza się budowę budynków gospodarczych

d)

Przy budowie nowych budynków, przebudowie lub odbudowie lub
rozbudowie lub nadbudowie istniejących budynków naleĘ uwzględnić
następujące elementy architektoniczne:
- dach stromy dwuspadowy, o symetrycznych układach połaci,
- zr óżntc ow ane uksźałtowani e elewacj i uwzględniaj ące między
innymi:
a. deskowane fragmenty ścian oraz szczyt,
b. wyeksponowany kamienny lub licowany kamieniem cokół
c. opaski okienne
d. gzymsy miedzy piętrami
e. stolarke okienna oosiadaiaca oodziafu

e)

Dopuszcza się następuj ące elementy architektonicznego uksźałtowania
zabudowy:
lukarnv. faciatv. naczółki. wiatrołapy. werandv. rvzalitv. wvkusze.

,

w tym garuiry

się następuj ące materiały wykończeniowe
- drewno, kamień, cegła, tynk

0 Dopuszcza

- łupek naturalny

:

i sńuczny, gont lub łupek sztuczny

- dachówka ceramiczna lub cementowa, lub blacha powlekana

z posvpka ceramiczna, w kolorze czerwonym lub brązowym
g)

Id: 1 08F2C04-F57C-4860-B
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Nie doouszcza sie stosowania oaov i okładzin tvou sidins
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5) Parametry i wskaźniki
kształtowani a zabudowy or az
zagospodarowania terenu

a)

Nieprzekrac zalna linia zabudowy dla proj ektowanych budynków, dla
terenu:

Z2 G-UT1- określonana rysunku planu,
Z2 G-UTZ - od terenu Z2 G-KDDI wynosi 4m ,
Z2 G-UT3 - od terenu Z2 G-KDP3 wynosi 6m,
Z2 G-UT4 - określona na rysunku planu,
Z2 G-UTI - od terenu Z2 G-KDDI wynosi 6m,
Zż G-UT6 - określona na rysunku planu,
Z2 G-UT7 - od terenu Z2 G-KDPI) wynosi 6m,
b)

charakter zabudowy: wolnostoiąca.

c)

Maksymalny wskźnik zabudowy: 0,35

d)

Maksvmalnv wskaźnik intensywności zabudowy wynosi: 0,5

e)

Maksymalna wysokośćpoziomu kalenicy liczonaod najnizej
połozonego terenu przy budynku dla wszystkich terenów Z2 G-UT
wynosi: l4,5 m z wyjątkiem terenu Z2 G-UT7 dla którego wynosi 9,0
m

f)

g)

Maksymalna ilośćkondygnacji nadziemnych dla wszystkich terenów

Z2 G-UT wynosi: 3 z wyjątkiem terenu Z2 G-UT2 dla którego wynosi:
ż
Geometria dachu - spadek połaci dachowych symetryczny,
o nachyleniu połaci:
- od 300 do 450 - dla wszystkich terenów Z2 G-UT z wyjątkiem terenu

Z2G-UTŻ

- od 380 do 450 - dla terenu Z2

G-UTZ

przy przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie
dopuszcza się takźe zachowanie istniejących spadków połaci

dachowvch

Obowiązują ustalenia zawarte w §l5 ust

6) Wymagania wynikaj ące z potrzeb

ksźałtowaniaprzestrzeni

3

publicznej
1)

Szczegółowe zasady i warunki
a) Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek pod zabudowę
usługowa:2000m
scalania i podziału nieruchomości
b)

Min malna szerokośćdziałki pod drosę wewnętrma: 8.0m

c')

Minimalna szerokośćfrontu dziŃek: 20m.

d)

Minimalny kąt nachylenia wydzielanych działek w stosunku do linii
r

8)

Zasady budowy, rozbudowy
i modernizacji systemów

a)

komunikacji i infrastruktury
technicznej

9)

Szczególne zasady i warunki
zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu
w tym zakazzabudowy

Id: 108F2C04-F57C-4860-B169-9CFACC3ABF61.

,

ozsr aniczaiacei drós

: 60o

Obsługa komunikacyjna terenu:

Z2 G -UT l - dro gam i : Z2 G -KDD l, Z2 G -KDPZ i Z2 G -KDP3
Z2 G-UTZ - drogami: Z2 G-KDPZ i Z2 G-KDDI
Z2 G-UT3 - drogą Z2 G-KDP3

Z2G-UT4 - drogą: Z2G-KDDI
Z2G-UT1 - drogą: Z2G-KDDI.
Z2 G-UT 6 - drogami : Z2 G -KDD2, Z2 G -KDD3 i Z2 G -KDP 10
ZżG-UTj - drosami: Z2G-KDD3 izzG-KDP 10
b) obowiązuiaustaleniaogólne zawarte w §l0. §1l i §l2
c) Obowiązują ustalenia doĘczące odprowadzenia wód deszczowych
zawarte w § l0 ust 2 nkt 1
a) Do czasu skablowania linii energetycznej średniego napięcia na terenie
Z2 G-UT5 obowiązuje zakaz |okalizacji budynków w odległości
mnieiszei lub równei 5 m od tei linii
b)

obowiazuia ustalenia dotyczace mieisc postoiowych zawarte w §9

Uchwalony

Shona l6

c)

Na terenie Z2 G-UTI leżącym w sąsiedźwie potoku
obowiązują ustalenia zawarte w §17 ust,3
z nrzeoisów odrebnvch

planu symbolem
§ 22. 1. Ustala się tereny usług publicznych oznaczone na rysunku
2. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonęgo symbolem Z2 G-

Svmbol
1) przeznaczenie terenu

W

i

Łomniczka

7 oraz zakazy wynikające

Z2 G- UP

zawiera tabela:

Z2G-W
a)

przeznaczenie

tereny usług publicznych

podstawowe
b)

przeznaczenle
dopuszczalne

- mieszkalnictwo:
istniejące - do zachowania,

projektowane, jednorodzinne - wyłącznie jako
wbudowane, pod warunki em, że łącznie
z adaptowanym,zajmie nie więcej niż35Yo pow. c.

budynku usługowego
- zieleh,
- parkingi,
- obiekty, vządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- ciaei komunikacyine.
2)

Zasady ochrony środowiska,

a)

przyrody i ochrony zdrowia ludzi

3)

4)

ady ochrony dzie dzictw a
kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej
i kraiobrazu kulturowego.

Z as

Zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

Nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału powierzchni
biolo gi cznie czy nnej na działce, wynosząceg o 5 50ń powierzchni

działki

b)

Teren lezy w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego, obowiązują
nrzeoisv odrebne

c)

c)bowiazuia ustalenia osólne zawarte w § 14

d)

Teren oodlesa ochronie akusWcznei według ustaleń z § 18 ust. 3 pkt 3.

e)

Obowiązują ustalenia ogólne zawarte w §16 ust 3,7,8 §l7ust 7-5 oraz
§l8 ust 1 i 2

a)

Obowiazuiaustaleniaosólne

b)

Na terenie znajdują się obiekty o walorach architektonicznych objęte
ochroną, obowiązują ustalenia zawarte w §13 ust. 2 i 3,

a)

zawarte w §13 i §14

Dopuszcza się przebudowę lub odbudowę lub rozbudowę lub
nadbudowę istniejących budynków oraz budowę nowych budynków
przy zachowaniu parametrów i wskaźników ksżałtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu wskazanych w ust. 2 pkt 5 niniejszego

narasrafl.

b)

Dopuszcza się wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających
warunki użytkowania budynków

c)

Doouszcza się budowę budynków gospodarczych. w tym garażN

d)

Przy budowie nowych budynków, przebudowie lub odbudowie lub
rozbudowie lub nadbudowie istniejących budynków nalezy uwzględnić
następujące elementy architektoniczne:
- dach stromy dwuspadowy, o symetrycznych układach połaci,
- zr lżnicow ane ukształtowanie elewacj i uwzględniaj ące między
innymi:
a. deskowane fragmenty ścian oraz szczyt,
b. wyeksponowany kamienny lub licowany kamieniem cokół
c. opaski okienne
d. gzymsy miedzy piętrami
e. stolarke okienna posiadaiaca podziŃv
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e)

Dopuszcza się następuj ące elementy architektonic znego uksńńowania
zabudowy:
lukamy. faciaty. naczółkl wiatrołapy, werandy, ryzaliĘ, wykusze.

D

Doptlszcza się następuj ące materiały wykończeniowe :
- drewno, kamień, cegła, tynk
- łupek naturalny i sńuczny, gont lub łupek sźuczny
- dachówka cęramiczna lub cementowa, lub blacha powlekana
z oosvoka ceramiczna. w kolorze czerwonym lub brązowym

5)

Parametry i wskaźniki
ksżałtowani a zabudowy oruz
zagospodarowania terenu

pcv

n

Nie doouszcza się stosowania papy i okładzin wpu siding

a)

Ustala się nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych
budynków określonąna rysunku planu

b)

charakter zabudorłry: wolnostoiąca.

c)

Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,35

d)

Maksymalna wysokośó poziomu kalenicy liczona od najnizej
Dołozonego terenu przy budynku: 14,5 m

e)

Maksymalna ilośćkondygnacii nadziemnych:

3

dachu - spadek połaci dachowych:
- symetryczny, o nachyleniu połaci od 300 do 450, przy przebudowie

0 Geometria

lub odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie dopuszcza się takze
zachowanie istnieiących spadków połaci dachowych,
6)

Wym agania wynikaj ące z potrzeb
ksźałtowaniaprzestrzeni

w §15 ust

Obowiązują ustalenia

za:wat1re

Obowi ązuj e zakaz

dzińu terenu.

3

publicznej

l) Szczegółowe zasady i warunki

scalania i podziału nieruchomości

8)

9)

Zasady budowy, rozbudowy
i modemizacji systemów
komunikacj i i infrastruktury
technicznei

Szczególne zasady i warunki
zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich uĄtkowaniu
w tym zakazzabudowy
§ 23.

1

.

po

a)

Obsłusa komunikacvina terenu drosa Z2 G-KDDI

b)

Obowiązuiąustaleniaogólne zawarte w §10, §1l i §12

a)

Obowipują ustalenia dotyczące miejsc postojowych zawarte w §9

,

Ustala się tereny lasów ochronnych i zadrzewień oznalzonę na rysunku planu symbolem Z2 G-ZL

2.Ustalenia szczegółowe dlaterenów oznaczonych symbolami:
Z2

G

-ZL 5 zaw ier a tabela

Z2G-ZL|,Z2G-ZLŻ,Z2G-ZL3,Z2G-ZL4,

:

Z2G-ZLI.Z2 G-ZLZ.Z2 G-ZL3.Z2 G-ZL4.Z2 G-ZL'

Svmbol
1) przeznaczenie terenu

a)

ptzeznaczenle

tereny lasów ochronnych i zadrzewień

podstawowe
b)

przeznaczenie
dopuszczalne

- obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury

technicznej,
- obiekty małej architektury słuzące rekreacji
i wypoczynkowi tj. siedziska zzadaszeniem,
urządzenia do gier i zabaw, altany
- drogi leśne
- wodv powierzchniowe.

2)

Zasady ochrony środowiska, przy rody
i ochronv zdrowialudzi

Id: l08F2C04-F57C-4860-Bl69-9CFACC3ABF6l.
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b)

TerenZ2 G-ZLI i Z2 G-ZL2 |eżąw obszarze Natura 2000,
obowiązują ustalenia zawarte w §l6 ust.2 oraz przepisy
odrębne

3)

4)

Zasady ochrony i ksźałtowaniaładu
przestrzennego

Szczególne zasady i warunki
zagospodarowani a terenów oraz

c)

Na terenie Z2 G-ZL leżącym w sąsiedźwie potoku
Łomniczka obowiązują ustalenia zawarte w §17 ust. 2 i 6 oraz
orzeoisv odrebne

a)

Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów iurządzeńzwiązanych
z gospodarką leśnąoraz obiektów wymienionych w ust 2 pkt
3 lit b ninieiszego oarasrafu.

b)

Dopuszcza się:
- budowę, przebudowę i modernizację podziemnej
i nadziemnych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie
zzasadami zawartymi w §1 1 i §12 niniejszej uchwĄ
- lokalizację obiektów małej architektury służących
wypoczynkowi i rekreacji
- lokalizację tras turystycznych piesrych i konnych,
realizowanych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych
w zakresie ochrony gruntów leśnvch.

c)

zakaz lokalizaci i

a)

Z2 G-ZL4

Nakaz zagospodarowania zgodnie z wymogami przepisów
odrębnych w zakresie ochrony gruntów leśnych.

niskiej oznaczone na rysunku planu symbolem Z2 G

2. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem Z2

Svmbol
l) przeznaczęnie

leżącym w sąsiedźwie potoku

zakazx wvnikaiace z orzeoisów odrebnvch

b)

§ 24. 1. Ustala się tereny łąk i zieleni

terenie

Łomniczka obowiązują ustalenia zautarte w §17 ust. 3 i 7 oraz

ograniczenia w ich uĄtkowaniu, w tym

zakazzabudowy

Na

tabl ic reklamowvch

G -RZL, Z2G-RZZ

- RZ

za:wiera tabela:

Z2G-RZI.Z2G-RZ2
zeznaa zenie pod stawowe

tereny łąk i zieleni niskiej

a)

pr

b)

przeznaczenie dopuszczalne - wody powierzchniowe i zbiomiki wodne

terenu

- pastwiska
- obiekĘ, urządzenia i sieci infrastruktury

technicznej, ujęcia wód
- ciąsi komunikacvine.
2)

3)

Zasady ochrony a)
środowiska,
b)
przyrody
i ochrony
c)
zdrowia ludzi
Zasady ochrony
dziedzictwa

kulturowego
i

Obowiązuiąustalenia ogólne zawartew §16 ust 3 i 7 §l7ust 1 i 8 oraz §18 ust 1 i 2
Teren Z2 G-RZZ IeĘ w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego, obowiązują

przeoisv odrebne

Z2 G-RZŻ leĘ w obszarze Natura 2000, obowiązują ustalenia zawarte
w §16 ust. 2 oraz przeoisy odrębne

Teren

Na terenie Z2 G-RZlznajdują się stanowiska archeologiczne objęte ochroną,
obowiązują ustalenia zawarte w §13 ust. 4.

zabytków oraz

dóbr

kultury
współczesnej
i krajobrazu
kulturowepo.

l.

l. Ustala się tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem Zl G - WS
2. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem Z1 G - WS zawiera tabela:
§ 25.

§ 25.
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Symbol
l) przeznaczenie terenu

Zl G-wS
przeznaczenie

a)

tereny wód powierzchniowych

podstawowe

b)

przeznaczenie
dopuszczalne

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

nviązanej z ochroną przeciwpowodziową
- przejścia i kładki piesze
- ujęcia wód
- elektrownie wodne

2)

Zasady ochrony środowiska
i przyrodv

Na terenie obowiązują ustalenia za,warte w § 17 ust
nrzenisv odrebne

3)

Zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

Zakazuje się zmianę ukształtowania powierzchni gruntów, nie dotycry
prac zvviązanych zutrzymaniem i regulacją cieku

§ 2ó.

1

.

1

pkt 2 i 3 oraz

Ustala się tereny dróg oznaczone na rysunku planu symbolami Z2 G- KDD, Z2 G- KDW, Z2 G-

KDP

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami: Z2 G-KDDI, Z2 G-KDDZ, Z2 G-KDD3,
Z2 G-KDPI, Z2 G-KDPZ, Z2 G-KDP3, Z2 G-KDP4, Z2 G-KDP', Z2 G-KDP6, Z2 G-KDP7, Z2 G-KDP8,

Z2 G-KDP},Z2 G-KDPIO,Z2 G-KDWI, Z2 G-KDWZ,Z2 G-KDW3,Z2 G-KDW4 za,wieratabela:
Symbo1
l

przeznaczenie terenu

1)

2)
2.

przeznaczenle

Z2 G-K
Z2 G-KDD - terenv drós publicznych

podstawowe

Z2 G-I<DP - tereny dróe publicznvch
22 G-KDW - terenv drós wewnętrznvch

przeznaczenie
doouszczalne

Zielęńurządzona

l) Z2 G-KDDI, Z2 - klasa drogi - droga dojazdowa
G-KDDZ,Zz G- - przy budowie, przebudowie i rozbudowie dróg
KDD3
ustala się stosowanie parametrów wskazanych w

Parametry drogi

§8

ust 3

2)

Z2G-KDPI,Z2

G-KDP2,
Z2G-KDP3,Z2
G-KDP4,

Z2G-KDP',Z2

- klasa drogi - ciąg pieszo-jezdny
- przy budowie, przebudowie i rozbudowie dróg

ustala się stosowanie parametrów wskazanych w §8
ust 3

G-KDP6,

Z2G-KDP1,Z2

G-KDP8,
Z2G-KDP9,Z2
G-KDPI0.
3) Z2 G-KDWI, Z2 - klasa drogi - droga wewnętrzna
- przy budowie, przebudowie i rozbudowie dróg
G-KDW2,
Z2 G-KDW3,Z2 ustala się stosowanie parametrów wskazanych w §8
G-KDW4
ust 3
3.

4

Zasady ochrony środowiska
i nrzvrodv

Obowiązują ustalenia dotyczące odprowadzenia wód deszczowych
zawarte w §10 ust 2 okt 3

Wymagania wynikające

Obowiązują ustalenia zawarte w §l5

z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznej

W

§ 27. 1. Ustala się tereny infrastruktury technicznej - wodociągi oznaczone na rysunku planu symbolem
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Z1

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonychsymbolami:
W 4, Zl G - W5 zawieratabela:

a)

G

-

W2,

Zl

G

-

-

W3, Z1 G

Z1 G_ W2, Z1 G _w3, Zl G- W4, 21 G_ W5
przeznaczenrc
tereny infrastruktury technicznej wodocią gi - tereny ur ządzeń zaopatrzenia
podstawowe

ZI G

Svmbol
l) przeznaczenie terenu

Ć -Wl, Zl

-wl.

w wodę - obiekty, urządzenia i sieci
infrastrukturv technicznei.

b)

2)

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego

a)

przeznaazenle
dopuszczalne

usługi,
parkingi,
zieleń urządzona i ochronna,
ciasi komunikacyine.

Dopuszcza się budowę budowli i budynków przy zachowaniu
parametrów i wskaźników ksźałtowaniazabudowy otaz
zagospodarowania terenu wskazanych w ust 3 niniejszego
oarasrafu

b)

-

Dopuszcza

się

wprowadzanie urządzeń technicznych

nolenszaiacvch warunki uzvtkowania obiektów

3)

4)

Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy or az zagosp odarowani a
terenu

c)

Doouszcza się lokalizacię obięktów małei architektury

d)

Proponuje się następujące materiaĘ wykończentowe:
- drewno, kamień, cegła, tynk
- łupek naturalny, gont lub łupek sźuczny
- dachówka ceramiczna lub cementowa, lub blacha powlekana
z posypką ceramiczną, w kolorze czerwonym lub brązowym

a)

Maksymalna wysokośćpoziomu kalenicy, liczona od poziomu
nainiżei oołożoneso terenu orzv budvnku : 9.0 m

b)

Maksvmalna ilośćkondyenacii nadziemnych

c)

Dach: uksźałtowanyindvwidualnie

,

§ 28. 1. Ustala się tereny parkingów oznaczone na rysunku planu symbolem

2. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem

Svmbol
l) przeznaczenie terenu

2) Zasady ochrony środowiska,

a)

przeznaczenie

Zl

G

- KS.

Z2 G-KS, zawieratabela:

Z1 G-KS
tereny parkingów

podstawowe

- zieleń kompozycyjna i ochronna
- obiekty obsługi komunikacji, o wielkości
niepr zekłac zaj ąc ej 5 0m 2 powi erzchn i zabudowy
- vzadzenia infrastruktury technicznei

b)

ptzeznaczenie
dopuszczalne

a)

Obowiązuj ą ustalenia doĘ czące odprowadzenia wód deszczowych
zawarte w §10 ust, 2 okt 3

b)

Ksźałtowanie zieleni w obrębie stanowisk parkingowych

przyrody i ochrony zdrowia

ludzi

2

Teren Z2 G-W 2 |eĘ w strefie ochrony pośredniej istniejącego
ujęcia wody obowiązują przepisy odrębne

Szczególne zasady i warunki
zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich urytkowaniu
w tvm zakazzabudowv

:

z uwzslędnieniem zasady: 1 drzewo / 12 stanowisk

J)

Zasady ochrony i ksźałtowania a)
ladu przestrzennego

Dopuszcza się budowę budowli i budynków przy zachowaniu
parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz
zagospodarowania terenu wskazanych w ust

2pkt

4 niniejszego

oarasrafu.
b)
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|

warunki uzvtkowania obiektów

4)

Parametry i

wskźniki

ksźałtowania zabudowy

or

zagospodarowania terenu

5)

Wymagania wynikające
zpotrzeb ksźałtowania
nrzestrzeni oublicznei

c)

Dontrszcza sie lokalizacie obiektów małei architektury. zadaszenia.

d)

Proponuje się następuj ące materiaĘ wykończeniowe:
- drewno, kamień, cegła, tynk
- łupek naturalny, gont lub łupek sżuczny
- dachówka ceramiczna lub cementowa, lub blacha powlekana
z posypką ceramiczną, w kolorze czerwonym lub brązowym_

a)

Maksymalna wysokośćpoziomu kalenicy liczonaod najnizej
oołozoneso terenu orzv budvnku: - 9.0 m

b)

Maksvmalna ilośćkondyenacii nadziemnych: l

c)

Geometria dachu - spadek połaci dachowych symetryczny, o nachyleniu
połaci:
od 350 do 450

a)

Obowiązują ustalenia doĘczące przestrzeni publicznej zawarte w §l5

az

Rozdzial4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§Z9.Zgodnie zart.36 ust.4ustawy oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę

procentową słtlżącąnaliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartościnieruchomości w wysokości3Ooń.

-

jednostki G
§ 30. Uchyla się w granicach niniejszego planu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wilcza Poręba zatwierdzony uchwałą Nr XXV/155/04 Rady Miej skiej w Karpaczu z dnta 16 marca 2004r.
§ 31. Wykonanie uchwaĘ powierza się BurmistrzowiKarpacza,

§ 32. Uchwała wchodzi w
Dolnośląskiego.

Ęcie po upływie 30 dni

od daĘ ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódźwa

Przewodnicząca Rady Miej skiej

Irena Seweryn
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