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Uchwafa Nr VI11/66/2003
Rady Gmlny Psary

i dnia 26majaZ003r

w sprawie zmiany r, Miejscowego planu zagospodarowanla przestrzennego terenow
potozonych przy u\. Wiejskiej w sotectwie Malmowice ".

Na podstawie art. 18, list 2, pkl 5 i an. 40, ust. 1 Ustawy z dnia B marca 1990 r. o
j
gminnym(teKstjednolity
Dz.
U
^2001
r
NM42,
poz
1S91
pfeniejszymi
zmianamt).
oraz
art.
7_arf
gminnym(teKstjednolity Dz
p

25 i art 28 Usfawy z dnia 7 lipca I994r. c zagospodafQwaniu przestrzennym £ Dz. U.
Nr15 poz 139 Nr 41, poz, 412 i Nf 111, poz. 1279, z 2000 r Nr 12, poz 136. Nr 109, poz. 1157, Nr

120 po^ 1263 z2001 r. Nr 5, poz 42, Nr 14, poz. 124. Nr 100, poz. 1035. Nr 115, poz. 1229 i Hr
154! poz. 18Q4Qrazz2002rNr25. poz. 253, Nr113, poz. 9S4, Nr 130, poz 1112 }, w nawiazamu do
UchwaTy Nr II/U/20Q2 Rady Gmmy « Psarach 2 dnia 26 lislopada 2002 r,
na wniosek Wdjta Gminy
Rada Gminy Psary
uchwala

zmiane Mieiscowego planu zagospodarowania p^esirzennego terenow polozonych przy ul. Wiejskic|

w sotectwic Malmowice ". zalwierdzonego Uchwatd Nr XXI[!/1ie;96 Rarty Gminy w Psarach. z dnia
IS wrzesnia 199err, zwan^dalej zmiana. planu.

Rczdzia] I

Przepiay ogdlne

§1
Zmiara planu obejmuje obszar 0 ugolnej powicrrchni 11,7697 ha. ktorego granice wyznac^aja :
-

od po+nocy row melioracyiny,
od wschodu ul. Wiejska,
od pohjdnia i zachodu lcompleks rolny

1

Integralnq cz^sda, zmiany planu jest rysuneK zmiany planu ra mapie zasadnlczej w skaFi 1 2000,
stanowi^cy za*qcznik do niniejsze] uchwaly

2

W rysunKu zmiany planu obowiazu]^ nast^puja^ce oznaczema graficzne:
1)

granica terenj obj^lego zmiarq planu,

3)

linie oflraniczaja.ce zabudowe,

2)

4)

linie rozgramczajqce (erany 0 roznym przeznaczeniu,
.

przeznaczeme terenow okre5lone sy^bolami Irterowymi, dlw kiorych zakres ustalen zawiera
ninEejsza uchwata.

§3
1

1)
2)

Przedmiotem ustalen zmiary pianu s^

tereny zabudowy rnieszkanlowe] jednuroiJzinnei oznaczone ra rysunku zmiany planu symboiem
MN1, MNZ.

tereny zieleni oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem Z1.Z2,

3) teren zieleni izQlacyjnej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem Zl,
4) teren oczyszczalni ficiekow oznaczony na rysunKu zmiany planu symbolem TK,
5) tereny drog dojazdowych oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem Kd.
2. Na terenacn, 0 Worych mows w ust.1, ustala stf przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne.

Tereny o ktorycn mowa w ust. 2 mog.a. bye w catosci wykar7y5tane na cele zgodne z ich
podsiawowym przeznaczeniem lub cze.sciowo na oele pn-eznaczema podstawowego i
dopuszczalnego. na zasadach ustalonych w dalszych przepisach

Dla (erenow obj^tych zmianq planu ustaia sie zakaz lokalizacji funkcji innych niz Scisle okrcslone
w mniejszej uciiwale

§*
t; wdafszych przepisach niniejsze; uchwa+v jest mnwa o

1)

zmianie planu - nalezy pr7C7 To rozumiec uslalema ^miany planu, o klorym mowa w §1 uctiwaly
o lie z tresci przepfsu nie wynJka inaczej,

2)

uchwale - nalezy pive? lo rozurriec ninrejszq Ucfiws^ Rady Gminy w Psarach.

3)

przepisacfr szczegolnych t odr^brych - nalezy przez to m7umicc obowi^zu^ce przepisy ustaw
wraz z aktami wyVonawczymi.

4)

rysunku zmiany planu - nalezy przez lo rozumieo rysunek zmiany planu ns mapie w shali
1:2000, 5ianowia,cy 7a*a.cznik do nimejEze} uchwaty,

5)

przeznaczemu podslawow^m - nalezy pfzez to rozumied Iflkie przeznaczenie. ktore powinno

6)

przewazac na danym terenie wyznaczonym limamj rDzyraniczajqoymi
przeznaczeriLT dopuszczalnym - nalezy pr7ez to rozumiec rudzaje przeznaczenia inne niz

1}

terenie - nalezy przez to rozumtec leren o okrcslonym przezraczenu wyznaczony na

podslawowe, ktore uzupetniaja. lub wzbogacaj^ przeznaczenie pudstawowe,

8)
9)

zmiary planj hniami rozgramczaja.cymi,

wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumiec wyrazony hczba. stosunek
powierzchnl ogolnei budynkow mieszkalnych do powieT7Chni calKowitej dzrart(jr

dziaJce - nalezy przez to rozumiec nienichomosc lub TaK^ jej czesc, Wora potozona jest w

catosci w granicach terenu pizeznaczonego pod zabudowe oraz spe^nia wymagane dla tego
lerenu warunki zabudowy i zagespodarowania

Rozdziaf II
Tereny przeznaczone dla realizacji celdw publitznych
§5

Jako tereny pr^eznaczone do realizaqi celow publicznych ustala sic:
1) drogi dojazdowe oznaczone na rysunku zmiany pJanu symbolem Kd,
2)

zielen oznaczona_na rysunku zmiany planu symbolem Z1,

3)
4)

zielen izolacyjna. oznaczora. na rysunku zmiany planu symboJem ZI(
dziattu o nr 1413/1 i 1415/1 pod staqami tiansfoimaJorowymi.

Rozdfiat III

Warunki zagospodarowania terenow wynikaia_ce z potrzeb ochrony
przyrodniczego i kulturowego

Dla lerenow obje.tych zmiany planu usiala aie
1) nakaz reahzacji drog i powierzehni partangowych o nawierzchni szczelnej, nleprzepuszczalnej, z

2)
3)
4)
5}
6)

odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji deszczowej,
nakaz gramadzenia i usuwania odpadow zgodnfe z zasadami ochrony srodowhska okreslonyrm
vi odrebnych przepisach,

nakaz zagospodanjwania zielenia, izolacyjn^ terenov/ pfzyleglych do oczyszczalni sciekow,
zakaz odprawaOzania nieoczyszcionych sciekow do wod powierzehniowych i podziemnych,
zakaz budowy lokairych kottowni i palentsk domowych opaianych weglem tub olejem opatowym
o wysokiej zawartosci siarki,

zakaz wprowadzania wysokich zadrzewien i zakrzewfeii ograniczaia.cych obieg

7)

&v.a7 lokalizaqi obiektnw ustugowych mug^ych powodowac stafe badz okresowe

dls podstawowych funkcji tercnu, w szczegulnosci: staqi paliw warsztatow naprawczycn
samocfiodowego, hurt own!.

fi)
9)

zakaz lokaiizacji masztdw lelefonii komdrkowej.
zakaz stusnwania, iako matena'uw ^konczeniowyr;h elewacji, bJachy falistej i trapezowej oiaz

listew elewacyjnych fypu .siding". za wyjatklem drewnopodobnych

Rozdziat IV

Ustalenia dotycz^ce przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenow

1.

przeinaczcnieterenowoznawonychnaTysunkurmianyplanusymbolemMNi o pow 7,1S56halj

pndsfawowe- zabudowa miesikamowa jednorodzinna,

2)
2

dopuszczalne - us*ugi. garaze, UTza.dienia i sieci infrastruktuiy technicznej.
Na lerenach, o Wo^ycri rnowa w ust. 1 uslala sie

1)

d^a islniciacych qbiektow moiliwosc remonttiw, praebudowy. razbudowy oral zmiany sposobu

uzytkowania przy zachowaniu zasady, ze wszeikic dziafania inweMycyine b^da. znuerzac do
uzyskania zgodnosct z ustaleniami nimeiszego planu

2)

mozliwosc podziahj nteruchomosci o nr 1362 na dwie dzialki budgwlane.

3)

dopuszcza si? korekT? istme^cego podzsaiu geotoyjnego celem pow^kszcnia dzia+ek
budowlanych.

4)

Litrzymanie isTniej^cej staqi transformalorowei na dzia+ce o nr 1413/1,

5)

wskaznik intensywrosci zabudowy w granicacn tetenu obj^tego zagospodarowamem me
wi^kszy rtiz 0.^, za wyjatkiem dziaflii o nr 1362,

S)

mJnimalny udziat zicleni - 30% powerzchni dziafKi, za wyja.rkiem dziafki o nr 13S2,

7)

mozliwosc budQ^y na jednej diiatee lylko jednego garazu wolnostORcego do dw6ch stanowi^K

a)

wysokosc budynkfiv. mieszKalnych do 1,5 kondygnacji z mozliwosci^ podpiwniczenia do
ttrysokosci2,0mnsd poziom lerenu,

9)

form? dachdw budynktiw mleszkalnych wielospadowq, o k^cie nachylema 3D - 45 .^

10)

form? dachow budynkow ustugowych i garazy wielospadow^, o ka^cie nachylenta 20 -45 ,

11)
12)

archhekture budynkow ushjgowycrt \ garazy zharmonizowana. z zabudowa. mieszKaniowa,
mozli^osc sytuowania budynk6w bezposradnio przy grancy dzia*i oraz w odlegtosci me
mniejszej niz 1,5m od tej granicy,

13)

,

budynek reaJizowany bezposrednlo przy gianicy dzialki wiraen przylegac do budynku otym

samym charakterze na dzia+ce sa.siedriej,

14)

,

koniecznosc zapewnienia niezb^dnej ilosci miejsc postojowych dla uzytkawnikow w obr^ble

granic dziafkt, na ktorej b^dzle prowadzona dzia^alnosc
15)

1

Przeznaczenie lerenow aznaczonych na rysunku zmiany planu symboiem MN2 o pow 1.64S6 ha:
1)

podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2)
2

hgoa

realizaqe jedrakowych ogrodzeri dziatek.

dopuszczalne - ushjgi, garaze, uTzadzenia 1 sieci infrastruklu^ techniczrej, drogi dojazdowe.

1)

Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 ustala si^:

Z)
3)

4)
5)

utrzymanie islnieia.ee! staqitrarsformatorowejnadzrfllceorir 1415/1.

w

pr?.ypadku

dokonywania

podziaftj

geodezyjuego

mimmaln^ powierzchnie

szerokosc drogi doiazdowcj do dzia+ek zgodn^ z odrebnymi pfzepsami,

c)

aia

wskaznik intensywnosd zaDudowy w granicacn terenu obj^tego zagospodarowamem me
vvi^kszy nil 0,3,

minimalny udziatzieleni - 30% powierzchni dzialki,

5) Linie ograricza|a.ce zabudo^^
a) od wododa^u magistraln^go 0 400 mm - 3,0 m,

b)

Uziattti

piojektoware} zabudowy mieS2kamov*e] - 70Q m2,

od linii brzegu rowu melioracyjnego - 1,5 m,

od ul Wiejskiei i ui. Topolowej -jak na rysunku zmiary planu,

7)

muzhwosc budowy na |ednej dzia+ce tyiko jednego garazu wolnostoiqcego do dwoch stanowisk
postojowycti,

3)

wysokosc

budynkQw mieszkalnych do

wysokoscj 2,0 m nad pozrom terenu,

1,5

Kondygnaqi

z mozliwoscia. podpiwniczenia do

9)
10)

farm$ dachow budynkow rme-szkalnych wieJospadowa., o kgcie nachylenia 30e- 45",
form^ dachow budynkow usfljgowych i garazy wielospatfowa,, a kape naohylsiiia 20°- 45",

11)

srcnitekrur§ budynkow ustugowych I garazy zharmonizowan^ ? rabudowa, mieszkaniowa.,

12}

mozliwost;

13)

mniejszej f\\z. 1.5 m od t-e-j grancy.
budynek rHahzowany bezposrednia przy granicy d7iaJki winien pizylegao do budynku o tym
samyrn cliaraklerze na dzlaJce 5a,5iedniej

14)

syiuowania

DudynKow

bezpcsrcdnro piry granicy d^ia+ki oiaz w odlegtosci nie

koniecznosc zapewnien^a niczb^idnej lIoscj miejsc postojowydi dla uzytkowniKow w obrebie
granic dztafki, na kiorcj b^d7ie prowsdzona dzialafnoic ushjgowa,

15)

realizaq^ jednakowych ogrodzen dzialek,

IS)

mozliwosc prze+o^enia rowii melioracyinega 1Mb wyKcnania kolekiora przeplywnwego

1

t)

2)
2

Przoznaczenie Terenu oznaczonego na tysunKu zmrany planu symbolem Zi o pow 0,5128 ha
pndstawowe - zieleri,

dopuszczalne - urza_dzeria sportu I rckreacji, ushjgi gastronomii, urz^dzerna i sieci infrastruktury

technicznej,
Na terenie, o Ktorym mowa w usi 1 usiala si?
1) zagospodarawarue terenu zielenia^ ui7a,d7Qna_ ? pirewarf^zjelenr niskjej.
2)

urza_dzenie ci^gu spacerowego,

3)

lofcalizacj? urzajdz^ spanu i rekreacfi przy zachowaniu zasady. ze proiektowarre urzadzenia nie
zajma. wj?cej niz 30% powierzchm [erenu
§10

]

Przeznaczenie terenu oznaczonego na ivsunKu zmiany pianu symbolom 22. a paw 0.B300 ha:
1)

podstawow/e - zielefi,

2) dopuszczalne - sjed infraslruktury techmcznej.
2. Na terente, o kt^rym mawa w usi 1 usrala $]*$:

1)
2)

zagospodarowanie terenu zieleni^ urza^dzona. i przewaga. zieleni niskiej,
mozlirto^c podziahj terenu na dzlafki w celu powi^kszenia przylegtych terenaw mieszkaniowych

§11
terenu oznaczonego na rysunku zmiany pianu symbolem 21 o pow 0,2400 ha:

1) podslawowe - zieleii izoJacyfria,
2) dopuszqzalne - droga dojazdowa, urz^dzenia i sieci infraslnjktury (echnioznei
2. Na (erenie, o kiorym mowa w jsi 1 usfala si§:

*\)

ksztaflowanie zieleni

o trwatym

z^arciu

zapewniaj^cej

korzy^lne parametry Jzolacyjnosa

akusiycznej oraz ochron^ przed rozptzeairzenianlem si^ ^anieczyszczen powietria,

2)

mozliwosc realizacji drogi doiazdowej do tercnow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o
szerakosci zgodnej z odr^bnymi przepisami.

§ 12
1

Przeznaczenie Terenu oznaczonego na rysunku ?miany planu symbolem TK o pow. 0,0597 ha.
1)

podstawowe - oczyszczalnia sciefcow

2) dopuszczalne - sicci infrastruktury lecnnicznej.
2. Na terenie, o ktorym mowa w ust 1 ustala sie.
1)

utrzymanie istniejacej lokalnej oczyszczalni soekov/ z mozliwoscia. remontow i przcbudawy.

2)
3)

odprowadzanie oczyszczonyoh w6d da vov/u melioracyinego po polnocnGj stronie lerenu,
zasi^g uciqiliwosa me moze wykraczac poza gramce terenu ustalon^ w odleglosd 30 m od
lerenu, o ktorym mows w pkt 1.

21
V

Zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej
§14

Dla terenow nbj^lych zmian^ pfanu uslala si?

1)

zaop^enie w wod? poprzez razbudow^ jsiniejqcej s«eCi

^ ^

k

iAifej.ro Ick^lne

do IStn^ce9o r.wu

4

zasrlarne wweigr^ eleklrycznq ? isJr.ie,qcych siacj. tran

7)

obstuge telekamunikacyjnq - poprzez ro^budow^ istnrekcych

5
G)

zaopa^enie w gaz poprzez rozbudow? isiniej^j sjeci
opizewanw ob.cklow z kottown, gazowy.h fub krttowil opai

me powodURCyrr emisji szkodliwycn substancji dla srodowiska

Rozdziat V?
Przepisy
§15

DJa trenow aznaczonych ra rysunku zmjany planu symbolami MN1 MN2 Zi Z2 ZJ TK i Kd
naJiczenie optaty z tytuhj wzrustu wariosci niervchomoscj me ma zastosowania'

'

516

§17

Wykonanie uchwa+y powiej^a si^ Wojtowi Gminy

/-

mgr Teresa

'

'

