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6) mo¿liwoœærealizacji pe³nego lub czêœciowego podpiwniczenia budynków lub mo¿liwoœæich
realizacji bez podpiwniczenia.

Rozdzia³ 7
Przepisy szczegó³owe dotycz¹ ce

ca³oœci terenów w granicach obszaru objêtych planem.

§ 26

1. W wypadku wyznaczenia, w wyniku pog³êbienia archeologicznego rozpoznania terenu, nowych
stref badañ archeologicznych (W) lub nowych stref obserwacji archeologicznej (Wo), wiêksze
prace ziemne prowadzone w tych strefach powinny mieæzapewniony nadzór archeologiczny.
Pod tym okreœleniem rozumie siê prace ziemne zwi¹ zane z realizacj¹ sieci wodoci¹ gowej, ga-
zowej i kanalizacji, wykopy pod fundamenty wiêkszych budynków.

2. Osoby prowadz¹ ce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada
cechy zabytku, obowi¹ zane s¹ niezw³ocznie zawiadomiæo tym wójta gminy lub zarz¹ d powiatu
i w³aœciwego konserwatora zabytków. Jednoczeœnie obowi¹ zane s¹ zabezpieczyæ odkryty
przedmiot i wstrzymaæwszelkie roboty mog¹ ce go uszkodziælub zniszczyæ, do czasu wydania
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarz¹ dzeñ.

§ 27

Dla terenów objêtych planem ustala siê zerow¹ stawkê s³u¿¹ c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu
wartoœci nieruchomoœci.

Rozdzia³ 8
Przepisy przejœciowe i koñcowe

§ 28

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹ skiego i na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.

§ 29

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 30

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Œl¹ skiego.
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Rozdzia³ 5
Przepisy szczegó³owe w zakresie warunków zagospodarowania terenów

oraz zasad podzia³u terenów na dzia³ki budowlane.

§ 21

Dla terenów mieszkaniowych ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku
planu.

§ 22

Dla terenów mieszkaniowych ustala siê mo¿liwoœærealizacji zabudowy przy zachowaniu nastê-
puj¹ cych warunków:
1) powierzchnia ca³kowita kondygnacji nadziemnych budynków lokalizowanych na terenie nie

mo¿e byæwiêksza ni¿ 40 % powierzchni dzia³ki przeznaczonej do inwestycji,
2) ³¹ czna powierzchnia ca³kowita obiektów dopuszczalnych w planie u¿ytkowañ mo¿e stanowiæ

co najwy¿ej 50 % powierzchni ca³kowitej zabudowy, o której mowa w pkt. 1,
3) udzia³ zieleni urz¹ dzonej wynosiæbêdzie minimum 40 % powierzchni dzia³ki przeznaczonej

do inwestycji.

§ 23

1. Dla terenów mieszkaniowych ustala siê koniecznoœæzapewnienia miejsc parkingowych w
obrêbie dzia³ki przeznaczonej do inwestycji w iloœci:
1) minimum 2 miejsca na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny,
2) minimum 1 miejsce na 40 m2 powierzchni ca³kowitej obiektów us³ug handlowych lub rze-

mieœlniczych,
3) minimum 1 miejsce na 10 m2 powierzchni sali konsumpcyjnej obiektów us³ug gastrono-

micznych.
2. Parkingi, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 powinny byæzadrzewione w stosunku minimum

1 drzewo na 60 m2 powierzchni parkingu.

§ 24

Z zastrze¿eniem § 16 ust. 1 na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN÷9 MN
wydzielenie dzia³ki budowlanej musi ³¹ cznie spe³niaænastêpuj¹ ce warunki:
1) minimalna powierzchnia dzia³ki musi wynosiæ600 m2,
2) minimalna szerokoœædzia³ki musi wynosiæ18,0 m,

Rozdzia³ 6
Przepisy szczegó³owe w zakresie lokalnych warunków,

zasad i standardów kszta³towania zabudowy

§ 25

Dla terenów mieszkaniowych ustala siê nastêpuj¹ ce zasady i standardy kszta³towania zabudo-
wy:
1) lokalizacja budynków zgodnie z § 21,
2) zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa dopuszczalna towarzysz¹ ca nie mo¿e przekra-

czaæwysokoœci 12,0 m licz¹ c od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia
oparcia g³ównych po³aci dachu na œcianach zewnêtrznych nie mo¿e byæusytuowana wy-
¿ej ni¿ 6,0 m od poziomu terenu,

3) realizacja dachów dwupo³aciowych o symetrycznych k¹ tach spadku po³aci dachowych
300÷450, z g³ówn¹ kalenic¹ usytuowan¹ równolegle do przylegaj¹ cej do dzia³ki ulicy,

4) zakaz realizacji dachów z przesuniêciem poziomów ich po³aci w kalenicy,
5) zastosowanie pokrycia dachów w kolorze ceglastym lub bordowym z mo¿liwoœci¹ zasto-

sowania dachówek ceramicznych, bitumicznych oraz blachy dachówkopodobnej lub innych
materia³ów dachówkopodobnych,
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Rozdzia³ 4
Przepisy szczegó³owe dotycz¹ ce zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,

w tym tereny, na których przewiduje siê stosowanie indywidualnych, b¹ dŸgrupowych syste-
mów oczyszczania œcieków lub zbiorników bezodp³ywowych.

§ 18

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala siê zaopatrzenie w wodê,
gaz, energiê elektryczn¹ , kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ a dostawê ciep³a ze Ÿród³a spe³nia-
j¹ cego aktualne normy ochrony œrodowiska w zakresie emisji gazu i py³u do atmosfery.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
a) 12 MR ustala siê zaopatrzenie w wodê, gaz, energiê elektryczn¹ , kanalizacjê sanitarn¹

z zastrze¿eniem ust. 6 wy³¹ cznie z przeznaczeniem dla œcieków spe³niaj¹ cych parametry
œcieków komunalnych,

b) 13 MR ustala siê zaopatrzenie w wodê, gaz, energiê elektryczn¹ i lokalny system uniesz-
kodliwiania œcieków lub ich gromadzenia z okresowym wywozem na oczyszczalniê œcie-
ków.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KZ; KL; KD; KX ustala siê zaopatrze-
nie w energiê elektryczn¹ i kanalizacjê deszczow¹ .

4. Dopuszcza siê mo¿liwoœærozpoczêcia realizacji inwestycji, gdy teren przeznaczony do zabu-
dowy posiada³ bêdzie zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, a sposób rozwi¹ zania
odprowadzenia œcieków zgodny bêdzie z przepisami ust. 5.

5. Ustala siê nastêpuj¹ cy sposób odprowadzenia œcieków bytowych:
1) œcieki kieruje siê do grawitacyjnego pompowego systemu kolektorów odprowadzaj¹ cych je

na najbli¿sz¹ oczyszczalniê,
2) do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadzenie œcieków

w szczelnych osadnikach z ich okresowym wywozem na oczyszczalniê.
6. Zrzut œcieków przemys³owych do kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê po ich podczyszczeniu do

parametrów okreœlonych przez przepisy szczególne.

§ 19

1. Z zastrze¿eniem ust. 2 i ust. 3 adaptuje siê przebiegi sieci i obiekty infrastruktury technicznej
wraz z ich strefami uci¹ ¿liwoœci oznaczonymi graficznie na rysunku planu przebiegaj¹ cych
przez tereny lub zlokalizowanych w terenach oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) wodoci¹ g: 27 KL; 3 MN; 31 KD; 5 MN; 28 KD; 7 MN; 8 MN; 26 KZ; 12 MR; 39 KX;

18 RP; 19 RP,
2) gazoci¹ g φ300 2,5 MPa: 24 RZ; 28 KD; 23 RZ; 18 RP,
3) gazoci¹ g rozdzielczy: 20 RZ; 6 MN; 34 KX; 1 MN; 35 KX; 2 MN; 31 KD; 3 MN; 31 KD;

5 MN; 26 KZ; 12 MR; 33 KX; 29 KD; 28 KD; 7 MN; 8 MN; 18 RP; 39 KX; 19 RP,
4) linie 110 kV: 20 RZ; 25 RZ; 18 RP,
5) linie 20 kV: 25 RZ; 18 RP; 19 RP; 24 RZ; 28 KD; 23 RZ,
6) stacji transformatorowej: 23 RZ.

2. Dopuszcza siê realizacjê inwestycji w strefie uci¹ ¿liwoœci sieci, o której mowa w ust. 1 pod wa-
runkiem uzyskania zgody w³aœciciela lub administratora sieci.

3. Dopuszcza siê prze³o¿enie sieci, o której mowa w ust. 1 pod warunkiem zachowania jej tranzy-
towego charakteru.

§ 20

1. Ustala siê przebieg i obiekty projektowanej sieci infrastruktury technicznej:
1) w liniach rozgraniczaj¹ cych dróg,
2) linii 20 KV przez tereny: 23 RZ; 26 KZ,
3) stacji transformatorowej w terenie 26 KZ poza pasem jezdnym.
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§ 12

Wyznacza siê tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami 28 KD÷32 KD
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod ulice dojazdowe.

§ 13

1. Wyznacza siê tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami 33 KX÷39 KX
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod ci¹ gi pieszojezdne oraz place nawrotowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê realizacjê sieci infrastruktury technicznej.

Rozdzia³ 3
Przepisy szczegó³owe dotycz¹ ce terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych,

dróg i ulic oraz terenów niezbêdnych dla wytyczania œcie¿ek rowerowych.

§ 14

1. Grunty przeznaczone pod ulice oznaczone na rysunku planu symbolami 26 KZ oraz 27 KL
i 28 KD÷32 KD przeznaczone dla realizacji celów publicznych przejête bêd¹ na w³asnoœæPo-
wiatu Pszczyñskiego lub Gminy Paw³owice zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. Przejêcie terenów, o których mowa w ust. 1 nast¹ pi w liniach rozgraniczaj¹ cych ustalonych na
rysunku planu.

§ 15

Ustala siê mo¿liwoœæprzejêcia na w³asnoœæGminy Paw³owice terenów ci¹ gów pieszojezdnych
oznaczonych na rysunku planu symbolami 33 KX÷39 KX pod warunkiem, ¿e ich minimalna sze-
rokoœæw liniach rozgraniczaj¹ cych wyniesie 5,0 m oraz, ¿e s¹ przejazdowe lub zakoñczone
placem nawrotowym o œrednicy min. 18,0 m.

§ 16

1. Ka¿dy teren przeznaczony do zabudowy musi mieæ zapewniony bezpoœredni dostêp
do ulicy publicznej lub do publicznego ci¹ gu pieszojezdnego.

2. Z zastrze¿eniem ust. 3 ustala siê nastêpuj¹ ce minimalne szerokoœci pasa terenów w liniach
rozgraniczaj¹ cych dróg i ulic oznaczonych na rysunku planu:
1) symbolem 26 KZ - 30,0 m
2) symbolem 27 KL - 15,0 m
3) symbolami: 28 KD÷32 KD - 10,0 m

3. W liniach rozgraniczaj¹ cych dróg i ulic ustala siê zakaz realizacji obiektów kubaturowych za
wyj¹ tkiem wiat przystanków autobusowych oraz dopuszcza siê mo¿liwoœærealizacji chodników,
œcie¿ek rowerowych, zatok przystanków autobusowych, parkingów samochodowych, sieci
i obiektów infrastruktury technicznej oraz zieleni, o ile obiekty te realizowane s¹ poza pasem
jezdnym i nie przes³aniaj¹ widocznoœci.

4. Ustala siê minimalne szerokoœci jezdni:
1) dla drogi oznaczonej symbolem KZ – 6,0 m
2) dla ulic oznaczonych symbolem KL i KD – 5,0 m
3) dla ci¹ gów pieszojezdnych oznaczonych symbolem KX – 4,5 m.

§ 17

1. Ustala siê, ¿e w ramach linii rozgraniczaj¹ cych dróg i ulic oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 26 KZ i 27 KL wyznaczone zostan¹ tereny do wytyczenia œcie¿ek rowerowych.

2. Skrzy¿owania œcie¿ek rowerowych z jezdniami ulic wykonane zostan¹ jako wydzielone pasy
przy przejœciach dla pieszych.
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1) obiektów i urz¹ dzeñ us³ug handlu i gastronomii,
2) obiektów i urz¹ dzeñ us³ug rzemios³a,
3) gara¿y i budynków gospodarczych,
4) zieleni urz¹ dzonej,
5) sieci i urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej dla obs³ugi tych terenów.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zabroniona jest realizacja:
1) obiektów i urz¹ dzeñ o funkcji us³ugowej, których funkcjonowanie mo¿e stwarzaæuci¹ ¿liwo-

œci dla terenów przeznaczonych w planie dla funkcji mieszkaniowej,
2) obiektów inwentarskich zwi¹ zanych z hodowl¹ zwierz¹ t.

4. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siê tymczasowe
rolnicze u¿ytkowanie terenów.

§ 7

1. Wyznacza siê tereny mieszkaniowe oznaczone na rysunku planu symbolami 12 MR÷13 MR
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê zagrodow¹ .

2. Dopuszcza siê w terenach, o których mowa w ust. 1 budowê sieci i urz¹ dzeñ infrastruktury
technicznej dla obs³ugi tych terenów.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zabroniona jest realizacja:
1) obiektów i urz¹ dzeñ nie zwi¹ zanych z funkcj¹ rolnicz¹ ,
2) obiektów i urz¹ dzeñ rolniczych, których uci¹ ¿liwoœæoddzia³ywania wykracza poza tereny

oznaczone symbolem MR.

§ 8

1. Wyznacza siê tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolami 15 RP÷19 RP z podstawo-
wym przeznaczeniem gruntów pod uprawy polowe wy³¹ czone z mo¿liwoœci zabudowy.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê realizacjê:
1) zadrzewieñ œródpolnych,
2) œcie¿ek rowerowych i ci¹ gów pieszych,
3) dróg polnych,
4) sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 17 RP ustala siê adaptacjê istniej¹ cej za-
budowy zagrodowej oraz mo¿liwoœæjej rozbudowy w obrêbie siedliska.

§ 9

1. Wyznacza siê tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolami 20 RZ÷25 RZ z podstawo-
wym przeznaczeniem gruntów pod ³¹ ki i pastwiska wy³¹ czone z mo¿liwoœci zabudowy.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê realizacjê:
1) zadrzewieñ i zalesieñ,
2) stawów hodowlanych,
3) œcie¿ek rowerowych i ci¹ gów pieszych,
4) dróg polnych,
5) sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 23 RZ ustala siê adaptacjê istniej¹ cej za-
budowy zagrodowej oraz mo¿liwoœæjej zabudowy w obrêbiê siedliska.

§ 10

Wyznacza siê teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem 26 KZ z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod ulicê zbiorcz¹ .

§ 11

Wyznacza siê teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem 27 KL z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod ulicê lokaln¹ .
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§ 4

1. Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y jest rysunek planu.
2. Nastêpuj¹ ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹ obowi¹ zuj¹ cymi ustaleniami planu:

1) granice terenu objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu, lub ró¿nych zasadach zagospodaro-

wania,
3) symbole literowe oznaczaj¹ ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu, lub ró¿nych zasadach za-

gospodarowania,
4) linie wydzielaj¹ ce strefy ochronne od istniej¹ cych i projektowanych sieci magistralnych

oraz urz¹ dzeñ infrastruktury technicznej,
5) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,
6) obszary zrzutu œcieków socjalno-bytowych do grupowej kanalizacji.

3. Zapis symboli liczbowych i literowych na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 oznacza:
1) oznaczenie liczbowe – numer terenu w ramach obszaru objêtego planem,
2) oznaczenie literowe – podstawowe przeznaczenie terenu.

§ 5

Ilekroæw przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie – nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwa³y,

o ile z treœci przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale – nale¿y przez to rozumieæniniejsza Uchwa³ê Rady Gminy Paw³owice, o ile z tre-

œci przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczególnych – nale¿y przez to rozumieæprzepisy obowi¹ zuj¹ cych ustaw wraz

z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu – nale¿y przez to rozumieærysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali

1:2000 zawieraj¹ cej w swej treœci numery i granice dzia³ek,
5) terenie – nale¿y przez to rozumieæteren o okreœlonym przeznaczeniu podstawowym, wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹ cymi,
6) przeznaczeniu podstawowym – nale¿y przez to rozumieætakie przeznaczenie, które po-

winno przewa¿aæna danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹ cymi,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale¿y przez to rozumieærodzaje przeznaczenia terenów

inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
8) celach publicznych – nale¿y przez to rozumieæprzeznaczenia terenów na cele publiczne

wymienione w obowi¹ zuj¹ cej ustawie o gospodarce nieruchomoœciami,
9) terenach publicznych – nale¿y przez to rozumieætereny przeznaczone do u¿ytku publicz-

nego, ogólnodostêpne,
10) uci¹ ¿liwoœci oddzia³ywania – nale¿y przez to rozumieæzagro¿enia jakie mo¿e wywo³aæ

funkcjonowanie danego obiektu czy urz¹ dzenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza
i ziemi, ha³asu i szkodliwego promieniowania,

11) zieleni urz¹ dzonej – nale¿y przez to rozumieæzieleñ o funkcjach ekologicznych, estetycz-
nych i rekreacyjnych wystêpuj¹ c¹ w formie trawników, ogrodów, sadów lub parków,

12) strefie uci¹ ¿liwoœci, strefie ochronnej, strefie kontrolowanej od sieci i obiektów infrastruktu-
ry technicznej – nale¿y przez to rozumieæ:
a) strefê negatywnego oddzia³ywania na ludzi zamieszkuj¹ cych na sta³e lub zagro¿enia

wybuchem, o których szerokoœci i sposobie zagospodarowania mówi¹ przepisy szcze-
gólne,

b) pas terenu wzd³u¿ sieci po obu jej stronach pozwalaj¹ cy na sta³y lub okresowy dostêp
operatora kontroluj¹ cego stan sieci, a w przypadku awarii na jej usuniêcie,

Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe w zakresie przeznaczenia terenów

§ 6

1. Wyznacza siê tereny mieszkaniowe oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN÷9 MN
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ .

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê z zastrze¿eniem ust. 3 realizacjê:
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Uchwa³a Nr XIV/190/2004
Rady Gminy Paw³owice

z dnia 6 lutego 2004 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pó³nocnej czêœci so³ectwa Krzy¿owice w gminie Paw³owice.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) stosownie do art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹ dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Paw-
³owice, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisjê Gospodarki i Mienia Komunalnego

Rada Gminy Paw³owice
uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêœci so³ectwa Krzy¿owice w gminie
Paw³owice.

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêœci so³ectwa Krzy¿owice w gminie
Paw³owice obejmuje obszar po³o¿ony w so³ectwie Krzy¿owice, którego granice wyznaczaj¹ :
od strony pó³nocnej granica z Miastem Jastrzêbie Zdrój oraz granica z Miastem ¯ory,
od strony zachodniej granica z Miastem Jastrzêbie Zdrój,
od strony po³udniowej granica terenu górniczego KWK „Pniówek”,
od strony wschodniej granica z so³ectwem Warszowice.
Granice planu okreœlone zosta³y w Uchwale Nr XXXVII/397/2002 Rady Gminy Paw³owice z dnia
15 marca 2002 r.

§ 2

Celem sporz¹ dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêœci so³ec-
twa Krzy¿owice w gminie Paw³owice jest zmiana ustaleñ obowi¹ zuj¹ cego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Paw³owice w œwietle aktualnych potrzeb Gminy okreœlonych w „Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paw³owice".

§ 3

1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ :
1) tereny mieszkaniowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoœci oznaczone na rysunku planu
symbolem MN,

b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem MR,
2) tereny rolne:

a) tereny upraw polowych oznaczone na rysunku planu symbolem RP,
b) tereny ³¹ k i pastwisk oznaczone na rysunku planu symbolem RZ,

3) tereny komunikacji:
a) teren ulicy zbiorczej oznaczony na rysunku planu symbolem KZ,
b) teren ulicy lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem KL,
c) tereny ulic dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami KD,
d) tereny ci¹ gów pieszojezdnych oznaczone na rysunku planu symbolami KX.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnio-
nych przypadkach okreœla siê przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.
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