W6jt Gminy Psary

MIEJSCOWYPLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
terenu potozonego w solectwie Psary,
przy ul. Kolejowej.

USTALENIA PLANU
Uchwate Nr XX/166/2004 Rady Gminy Psary
zdnia26maja2004 r.

Psary - maj 2004 r.

W.S.C. „Weber HG" - Pracownia Urbanistyki i Architektury
42-500 B^dz]nr ul. Sportowa4
tel 267-79-10 wew 36

Zespol autor^ki:

mgr inz. arch. Maria Kriemien - cztonek Okr^gowej Izby Urbanistow, nr KT - 095
mgrin^ arch Malgorzata Gawitk- czionekOkr^gowe] Izby Urbanistc-w, nrKT -264
mgr inz. arch. Zbigniew GawliK - uprawnienia budowlane, nr NBUA - 7342/ 32/ 97

RADAGMIHY PSARY

2612 Psaty d, Maflnofcfcka 4

Uchwala Nr XX/166/2Q04
Rady Gminy Psary
z dnia 26 maja 2004 r.

w aprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

terenu potoinego w sotectwie Psary przy ul. Kolejowej.

Na pcdstawic art IB, ust. 2r pkt. 5, an 40, list. 1 i art 41. ust. 1, Ustawy z dnia 8 msrra 1990 ro
samorzadzie gminnym (Tctet iednolity Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z pozmejszymi zmianami),
oraz art 14

usi B

arl 20, ust. 1 i art. 29, ust 1, LJslawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowamu

1 zagospodaTDwaniu przesirzennym [ Dz, U. z 2003 r, Nr30. poz. 717 ), w nawia.zaniu do Uchwaly
Nr X/94/2003 Rady Gminy Psaty, z dnia 28 sierpnis 2003 r,
na wntoseK Wojta Gminy,
Rada Gminy Psary
uchwala:

1.

Miejscowy plan ^agospodarowania pr7esTr?ennegoF terenu potozonego wso+eoiwie Psary przy

2

Plan jest zgodny z ustaleniami
.Studium uwamnkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Psary". przyj^lego UchwaJq Nr XI/102/99 Rsdy Gminy Psarv z dnia 27

ul. Kolejowej, zwany dale] planein.

pazdzlemika 1999 r,, Ofaz aktualfzacja H Studium ■ preyfcU Uchwaf^ Nr 1X^9/2003 Rady —z dnia 30 czerwea 2003 c

RozdziaC I
Przepisy ogolne

1

Plan obcjmjje obszar o powibrzchni 12.4B ha polozany w sotectwie Psaiy, przy ul Kolcjowej.

2.

Obszar planu wyznaczajq:

ud pohiocy I zachodu ul. Kolejowa.

od wschudu granira rfzietek o nr ewid. 170/31170M,
od pohjdnia granica gminy Psary,

1

1)

Intcgralna. cz^scia. ucliwaJy jest

rysuneK planu, sporza.ilzony w skali 1:200O na kopii mapy zasadmozej - zatacznik Nr 1,

2) wyrys ze .SUidium uwaunkowan i kierxinkow z^jospodarowan^ p^fis1r7enncgo gmlny Psaty",
3)
2.

w 5kali 1:10 000 -zafqcznik Nr 2,

rozstrzygni^cie o sposobie realizaqi, zapisanych w planie, inwestyeji z zakresu infraslmklury

technicznej, kTore nafez^ do zadaii wtesnych gminy - za^cznik Nf 3,
W rysunKu planu, o Worym mows w ust 1, pkt 1 abo^ia,zuj^ nasT?pu]a,ce oznaczema graficzne.

1)
2)

granica obszaru obietego planem,
granica administracyjna gminy.

4)
5)

linie zabudowy obowi^zuj^ce
linie zabudov/y meprzekrac^alne

3)

6)

Linic ro;graniczaja.cB Lereny o rfiznym przeznao^eniu lub roznydi zasadacn zagospodarovjari^,

symbolo literowe ideiUyfiku]a.cc pizeznaczeme terenow, dla kto^ych zakres ustalen zawiera
niniejsza LChwaJa

3.

,

.

Rysunek planu, o ktorym mowa w ust 1. pkt 1, zawiera oznaczenia elemenlov; informacyjnych me
1)

2)

b^da^cych usialeniami planu:
granica strefy od gazociagu,

granica wielofunkcyjnego korytarra ekologicznego.

§4
1.

Przedmiotem uslafen planu sq iereny oznaczone na rysunku planu symbol ami:

1)
2)

2.

3.

MN - tereny zabudowy mieszkanlowej iednorodzinnej,
KD -leieny dr6g publicznych.

Naterenach, o Moiych mowa w usU, ustala si? pfzeznsr^enie podstawowe i dopuszczalne.

Tereny, o ktorych mowa w ust 2, moga. bye w cafosci wykoivystanc na cele zgodne z ich
przeznaczeniem podstawowyni lub cz^sciowo na ce!e przeznac7enia podslawowego i
dopuszczalncgo, na zasadach u^talonych w dalszycli przepisach.

4.

Dla lerenow obj^tych planem uslala si? znkaz lokalizaqi funhqi innych aiz scisle okreftlonc w
ucJiwate

llekrocwprzepisach ninie|szej uchwalyjesl mowa o

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

uchwale - nalczy przezto rozumiec nmiejsza. Uchwa^ Rady Gmmy Psaty,
przepisach s^czegfilnych i odrebny&li - nalezy prz.cz to rozumiec obowi^ziij^ce pi^episy ustaw
wiaz z sktflmt wykonawczymi,

przeznaczeniu podstawowym - naleiy pi^e? to rozumiec takie przeznaczenie. More prrewaza
na danym lerenie. v/yznaczonym liniami rozgraniczajqcymi,

przeinaczeniu dopuszczalnym - naiezy przez to rozjmiec praeznaczenia inne niz podslawowe,
ktdre u;upeh)[aj^ lub wzbogacajq pfzeznaczenie podsiawowc,

terenie - naiezy przez lo rozumiei Toren o ok.-ellonym przeznaczcniu wyznaczony na Fysunku
planu liniami rozgraniczaja.cymiF

wskazniku intensywnosci zabudowv - nalezy przez to rozumiec wyrazony liczbg slosunek
powierzehni zabudowy do powierztJini dzialki,

wysokosci budynku - naiezy przez lo rozumiec wymiar llczony od pozioimi terenu do najwyze]
po+ozonej kraw^dzi dachu

Rozdzial U

Inwestycje celu publicznego

Jako inwesJycje celu publicznego ustala si?:

1)

2)
3J

poszerzenie ulicy Kolejowcj oznaczonej na rysunku planu symbolem KD1,

realizacj$ drog putlicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD2,
uzbrojenie terenu w sieci i i]i7^dzen[a Intraslrukuiry Techniczne| (woda, energie elektiyczna, gaz).

Rozdzial Ml

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Szczegolns warunki ^agospodarowania lerenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

Dla obszaiu obj^teyo planem ustala si$.

1)
2)

3)
4)
5)

nakaz zachowania swobodnego pizeplyw: w6d cleku zasilajqcego polok Wielonka I
projektowany uzytek ekclogiczny .M+aki w doiime Wielorki",
mozliwosc praeiozenia cieku wzdtuz granEc dzialek lub w limadi rozgraniczaja^ych flrogi
p,

zapewnicnle kontaktu hydraulicznego koryla cieku z otoczeniem na teTBnach zabudowanych
zakaz odprowadzania nie oczyszczonych saekow do wfid powiei^chmowyoh oraz do ziemi,
nakaz odprowadzflnia scieVfiw aaRitsmych do szczelnego szamba wy+qcznie do ozasu b

G)

nakaz wpfowadzema w p07wolcniu na budowe obowia^zku cchrony warstwy proctinicznej gleby
przy prowadzeniij prac budowlanych, zgodnie z wymaganiami art. 75, ust. 4 ustawy Prawo
ochrony srudowiska,

7}

nakaz gromad7enia I usuwania odpadow zgodnie z zasadami octirony srodowiska okresionymi w
odrebnych przcpisach, ze wskazamem na segregate nj zrodta",

8)

nakaz ?apewnienra najlopszcgo slanu a^usT^cznego na Terenach zabudowy
^godnie z zasadami ochrony Srodowiska przed halasem okrefilonymi w przepisach

9)

zakaz lokalizaqi obiektow jshjgov^ch inogqcych powodowac stale b^dz oKresowe

dla podstawowe] funhqi lerenu, w szczogolno^a; stacji paliw, warsztaTow naprawczych
samochodowego, huitowni.

10)

zakaz realizacji maszldw lelefonn komortowej,

11)

zakaz slosowania jako maleriakiw wykonczemowych elewaqi; blachy falislej i Irapezawej oraz
plastikowych lislew clcwacyjnych typu .siding". za wyja_tklem drewnopodobnych,
nakaz budowy ogrodzci1! azurowych na calej wysokosci.

12)

Rozdiiat IV

Zasady zagospodarowania terenow podlegflja^cych ochronle
na podstawie odr^bnych przepisow

1.

Na etapie opracowania piojekiu flichileWonicz^ego, nalezy uwzglpdnic
wynikalgce z lokatizacji obszam obj^rego p5nem w granrcach by+ego terenu gomiczego
zlikwtdowane} KWK , Grodziec " w B^dzirie
Dla lerenow o ztozonycli warunkacb gruntowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN 3,

2.

nakaz opracowania ekspertyzy hydrogeologicznej.

Rozdziaf V

Zasady ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1

Przeznaczenie lereno^v oznaczonych na rysunku pianj symbolem:
MN 1 o powieirchni 2,1950 ha,
MN 2 q powierzchni 4.734B ha,

1)

2)

podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jediicrodzinna.

dopuszczalne - ushjgi

nieucjqzliwe wbudcwane !ub przybudowane, garaze.

urza,dzenia

infraslruklury tHClintcznej

2.

Na terenach, o ktorydh mowa w usT. 1 uslafa si?
obowiazuja,ce linie zabudowy -10 m od hnii rozgranicz8ja.cych drogi.

1)
2)
3}

4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)

mepiYekraczfline linie zabjdowy zgodne z rysunkiem planu,
wskaznik iolensyAnosci zabudowy w granicach d^iaHti nie wiekszy niz 0.3 ,

minimalny jdziat ziclenl ( powierziihm bMogicznie czynnei) - 40% powierzchni dziaiki,
mozliwo^d budov^1 f\a ]ednej dzia+ce lylko jcdneflo garazu wolnoBtoj^cego dn dwfich slanowisK
postojowych.

maKsymalna wysoKosc zabudowy mieszkaniowej - 10 m,

maksymalna wysokosc zabudowy ustugowej r garazy - e in,

forme dachow zabudowy iniesz^aniowei - wielospadowa., symetryczna,, o ka.de nachylenia
254D,

form? dachow garazy rwielospadowq, symetiyczna., o ka,cie nachylcnia 15' + 40J z dopuszczeniem jednospadowe],

kienjnek gtownej kalenicy dachu zabjdowy mieszkaniowej rownolegty wsTosunku do fronlu

dziaiki,

kolofystyk^pokryciadachow^czetv^Dnq, bra/owa., zielonq,

tynkow-jasn^,

1Z)

Koniecznosc zapewnicnla niezbednej iloscl mie]sc postcjowych dla uzyikownlk6w

gramc dzialki, na kt6rej b?dzie prawadzona dziatelnosc ushigowa,

13)

realizacja obieklow w granicach strefy od gazocia^u, na zasadacn okresionych wodr^bnych
przepisach oraz po uzgcdnieniu z wteSctcfelem sieci.
§10

1.

Przcznaczenie terenow oznaczonych na lysunku pJanu symbolem:
-

MN 3 o powierzclini 1,4475 har
MN 4 o powieEZchni 1,3127 ha,

1)
2)

podstawo*e - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
dopnszc7alne - garaze, urza.dzenia iftlrtlhi

2.

Na teienach, o kl6rych tnowa w usl, 1 ustala si^:
1) nieprzekraczalne llnie zabudowy- TO m od Unit rozgraniczajacych drogi,

2)

wskaznik intensywno^i zabudowy w granicach dzialki nie wi?kszy niz 0.2 ,

4)

mozliwosc budowy na jedrtej dzialce tylKu jednego garazu wolnosloja.cego do dwocli slanowisK

3)
5)
6)

7)

a)

10)
11)
12]

minimalny udziatzjeleni (powterzchni biologicznie czynnej) - 60% powierzchni
poslojowych,

maksymalna wysoXosc zabudowy mieszkaniowej - 10 mF
maksymalna wysolcosc garazy -em,

forme dachow zabudowy miBSzkaniowej - wielospadowq, symelrycznq, o kqcie nachylema
25*-40".

form§dsch6wgarazy-wiel05padowfl_, symetr/czn^o ka.cie rachylema 15C + 40 z dopuszczeniem jednospadowcj,

kiemnek g+6wnej kalenicy dachu zabudowy micszkaniowej rownolegfy w stosjnku do froniu
dzialki,

koiorystyke pokrycia dflchfiv/- czerwona., brazowq, ^ielon^, tynkow -jasna., srorov^nq,
realizaqa zabudowy na terenie oznaczorym na (ysunfcu planu symbolem MN 3 poopracowanlu
ekspcrtyzy hydrogeologicznej.

VI

Szczegolowe zasady i warunki podzlatu nieruc homos ci

1.

Na lerenach oznaczonych symbolem plaru WN 1, MN 3 i MN 4, dopu^ztza si^

2.

Na Torenie oznaczonym symbolem planu MN 2, w przypadku dokonyv/ania podziahj menicho-

isiniejqcego podzJalu geodezyjnego, celem powi?kszenia dzifllek bJdowlanycli.

1)
2)

minimalna szerofcosc frontu dzia+ki - 23 m,
minimalna powlerzchnia dziatKi- 1100 m5,

4)

zapewruenie bezposredni^o dost^pu kazde] dziaM do drogi publicznei, oznatzonej na rysunkj

3)

polozenie gramc dziafek prusiopadlc do pasa drogoweyo,
planu symboleni KD T i KD 2

Rozdziat VII

Zasady modernizacjl, rozbudowy i budowy systemow komunikacji
§12

1.

Przeznaczenie tcrenow
powifiizchnl

oznaczonych

na

lysiinku

2.80 ha :

1)

podstawowe- ulica dojazdowa,

2)

dopuszczalne - sieci infrastructure technieznej.

planii symbolem KD 1 i

2

Na terenle oznaczonym symbolem KD 1 usiala sie
poszerzenis ulicy Kolejowej do szerokosci 10 m w Einiach

1)
2)

dwuslronne chodniki o szerokosci 1.5 m,

4)

minimum trzy zatoki postojowe.

3)

na odcinku drogi wztHuz torow kolejowych jednostronny chcdnik o szerokoSti 2 m,

3.

Na terenie oznaczonym symbolem KD 2 uslala sie:

1)

szemko££ ulic dojazdowych w liniacrj rozgianiczajacych 10 m + 12 m,

2)

szerokoscjezdni o nawierzchni utwardzonei 6 m,

3)

jednostrunne chndniki o szerokosci 2 m,

4)

minimum jedrto miejsce poslojowe w fotmie zatCKJ na trz.y dzialki.

Rozdziat VIII

modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw infrastruktury technicznej
§13

1, Wzahresje zaopatrzenia wwod$ uslaia sie:
1) dla dziateh zlokslizowanych bezposrednlo wztWiz ulicy Kolejowej pokrycic zaopatr7enia vt

przez odbiorcow z istnieja,oej sied wododaaowej 0 100 mm przebiegaja_cego w ullcy.
dta pozoslalych dziatek poprzez rozbudow? Jstniej^cego wodoci^gu i w projekiowanych

2)

drogi
2.

1}

W zakresie odprowadzenia sciekow uslala si^r:

odprowadzanie sciekow sanitamydi z poszczegolrych posesji do czasu wykonania sieci
kanalizacyjnej do szczeinycri i bezodplywowych osadnikow,

2)

odprowadzanie ^cickbw deszczowych do ciefcu zasilaj^cego potok VWelonka oraz istniejqcego
rowu odwadniaja^ccgo wzdluz ulicy Kolejowej

3. Wzakresie zaopfltrzenta w energy eleW^czna. usiala si?:
1) yi zaleznosci od zapoirzebowanla mocy mozJiwosc trndowy dwfich stacjt transfomsalorowydi
wolnosloj&icych, kubalurowych na dziafkach owymiarach 10 mx 10 m, zlokalizowanych :

a)

w cze.sci p6hiocnej u zbregu ulicy Kotejowej i projeklowanej drogi publicznej, na dzJatce 0 nr

b)

w cz^sci pohjdniowej w projeklowanych Imiacn rozgraiiiczajacych di'og^ publiczna,, przy granicy

2)

BwJd 2554,

gminy,

zasilanie odbioroow Einiaim niskiego napi^cia wyprowadzonyrni z istniej^cych i pmjeklfjwanych
sTacji transfomiatorowycri.

4.

1)
2)

3)

W zakr^ie zaopairzerua w gaz ustala si?:

dla dziatek zlokalizowanych bezposrednio wzttfuz ulic Kolejowej zasilarie odbiorcow w gaz z
isliiieja.cego gazod^gu firedniego cisnienia DN 40 stal, pizebiegaja^cego w ulicy,
dla pG?ostatych dzia+ek poprzcz rozbudow? islniej^oych gazociqgow: v^soWego cisrieria DN
150 CN 2,5 MPa oraz sredniego cisnienia DN 40 stal, w projeKtowanych liniactfi nj79ranicza]a_cycJi drogi publiczne.

ogTzewani^ obieklow z kottowni gazovrfych lub Xotfowm opaianyoh c^ynnikiem encrgclycznym
me powO[1uja.cyin einisji szkodliwych substanqi dla srodowiska

5r

1)

2)

W zakresie obshjgi ifileKomunikflcyjncj ustala se.:

rozbudow^ islnicjqcych systemow stosownie do wysiepjja.cego zapolrzebowania na nsiugi
telekomiinikacyjne,

prowadzenie nowych ciajpw uzbrojenia tclelechnicznego jak.o kable ieletechniczne doziemre w
projektovwanycti liniaclvrozgraniczaj^cych drogi publiczne,

3)

pod^czenie do sieci teleJechnicznej nowo powstafycri obiektow zgodnie z wydanymi warunkamj
technicznymi.

6
7

IstmeRce sJeci techniczre mogq podiegac remcnioiTL, wymianie i dalszej rozbudowie
Szczegolowe warunki podlqczeri zostana. okreslonc przez wfascicieli sieci po
inwestorfiw.

Rozdzial IX

Ustalenia dotycza^e stawki procentowe, na podstawte Ktorych u state si? opiate
11*
1.

Dla lerenow oznaczonych na rysunku planu symbolem MN 2, Lislala si? 30% stawk? stuzaca.

2

Dla terenow oznaczonych na rysurku plsnu synibolamr MN 1, MN 3. MN 4, KD 1, KD Z.

naliczeniu jcdnorazowej optaly z lyiu+u wzrostu wariosci nieruchomo^ci,

naliczenieoplatyzlylutu wzrostu wartoSci nierucJiomosci nie ma zaslosowarna

Rozdziat X
Pr^episy koficowe

Okrcsleniezasadiwymagari, o ktorych mowa wail. 15. ust. 2r pKt4, 5 i 11, Uslawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospndamwania prze^lizennym ( Dz. U. z 2003 r, Mr 30, po?. 717 ), dla
obszaru obj?tego planem me ma zasiosowania.
§16

Uchwala podlega ogfoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wujew6rt7lwa SlqEkiego,
§17

WyKonanie uchwaJy powicrza sl^ Wojlowi Gminy Psary.
§13

Uchwala wchodzi * zycie po jplywie 30 dm od dnia jcj ogloszeriia w Ozienniku
Wojewodztwa

