UCHWAŁA Nr VII/79/03
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 12 września 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 
w miejscowościach Pierzchno, Kalej, Grodzisko,Wręczyca Wielka i Hutka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 i 8 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:
ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka, dotyczący terenów położonych w miejscowościach: 
Pierzchno - w granicach określonych na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały
Kalej - w granicach określonych na załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej uchwały
Grodzisko - w granicach określonych na załącznikach graficznych Nr 3,4,5 do niniejszej uchwały
Wręczyca Wielka - w granicach określonych na załączniku graficznym Nr 6 do niniejszej uchwały
Hutka - w granicach określonych na załączniku graficznym Nr 7 do niniejszej uchwały
§ 2.
1. Integralną częścią planu są rysunki planu w skali 1:2 000 stanowiące załączniki nr 1,3,4,5,7 oraz w skali 1:1 000 stanowiące załączniki nr 2,6 do niniejszej uchwały i obowiązujące w zakresie określonym w tej uchwale.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
3) nieprzekraczalne linie zabudowy
4) oznaczenia literowo-cyfrowe przeznaczenia terenu.
§ 3.
Przedmiotem ustaleń planu są:
1. Tereny określone na rysunku planu symbolami:
M teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MR teren zabudowy zagrodowej
M,U teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
tereny komunikacji drogowej:
K-1 teren poszerzenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
K-2 teren poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej
K-3 teren poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej
K-4 teren poszerzenia pasa drogowego drogi dojazdowej
K-5 teren poszerzenia pasa drogowego ul. Parkowej
DX teren projektowanej drogi wewnętrznej
2. Wyznaczenie linii rozgraniczających drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
4. Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,
5. Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
6. Tereny, o których mowa w pkt. 1 mogą być w całości wykorzystane zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem, lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach. 
§ 4.
1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) Planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) Uchwale – należy rozumieć przez to niniejszą uchwałę Rady Gminy o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3) Rysunku planu – należy rozumieć przez to rysunki planu w skali 1: 2000 bądź w skali 1:1000, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały,
4) Przepisach szczególnych – należy rozumieć przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
5) Przeznaczeniu podstawowym – należy rozumieć przez to ustalony w planie sposób użytkowania terenu w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania obszaru jako dopuszczalne,
6) Przeznaczeniu dopuszczalnym – należy rozumieć przez to ustalony w planie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,
7) Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy rozumieć przez to linię, w której mogą być umieszczone elementy ścienne elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania, 
8) Terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
9) Zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiące konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku
2 . Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) umożliwienie podjęcia działalności inwestycyjnej na zasadach ochrony interesów wynikających z tytułu własności terenów sąsiednich oraz ochrona interesów publicznych, 
2) przekształcenie struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów dla kształtowania ładu urbanistyczno-architektonicznego, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego. Uzyskanie sprawnej obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu.
3) wyznaczenie i określenie zasad wykorzystania terenów umożliwiających rozwój przestrzenny z wykluczeniem przeznaczenia terenów dla funkcji mogących pogorszyć stan środowiska przyrodniczego w zakresie ponadnormatywnych emisji szkodliwych związków, hałasu, wibracji oraz zanieczyszczenia wód.
§ 5.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określić według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, z równoczesnym uwzględnieniem pozostałych zapisów planu. 
ROZDZIAŁ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
§ 6.
1. Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem M ustala się:
Przeznaczenie podstawowe - wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
Przeznaczenie dopuszczalne - usługi podstawowe związane z obsługą ludności, 
- lokalizacja budynków gospodarczych oraz garaży wolnostojących pod warunkiem utrzymania we frontowej części działki rezerwy terenowej umożliwiającej lokalizację budynku mieszkalnego,
- lokalizacja budynków gospodarczych oraz garaży w granicy pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości sąsiednich
- lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
- wewnętrzna obsługa komunikacyjna
Wyklucza się - lokalizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne,
- lokalizację wszelkiej zabudowy w obrębie strefy sanitarnej od cmentarza,
- lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów produkcyjnych, wszelkich stacji paliw oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu samochodowego
- lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
- wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i ich rolnicze wykorzystanie,
- składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań lub paliw. 
2. Zasady i warunki zagospodarowania terenu:
1) Rozmieszczenie budynków i urządzeń na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi oraz zgodnie z ustaleniami § 6 ust.1
2) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy działki do 30%,
3) Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki winny być kształtowane w nawiązaniu do cech krajobrazu lokalnego w celu:
- harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniającego ich położenie oraz ekspozycję w perspektywie z ciągów komunikacyjnych,
- wzbogacenia walorów estetycznych lokalnego krajobrazu,
4) Budynki parterowe z poddaszem użytkowym, z dachami stromymi o nachyleniu 30°- 40°, 
5) Dla budynków gospodarczych i garaży ustala się wysokość zabudowy wynoszącą jedną kondygnację naziemną, o max. wysokości do poziomu okapu od istniejącego poziomu terenu - 4m, z dachami stromymi o nachyleniu 15° - 40°,
6) Poziom posadowienia parteru max. 1.20 cm nad istniejącym poziomem terenu,
7) Nieprzekraczalna linia zabudowy: a) 13.0 m od linii rozgraniczającej teren dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem K-2,
b) 6.0 m od linii rozgraniczającej teren dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem K-3,K-4,K-5,DX
8) Dopuszcza się zmniejszenie odległości określonej w § 6 ust. 2 pkt. 7 lit. a) pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi 
3. Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane:
1) Kształt i powierzchnia projektowanych działek winna umożliwić ich zabudowę i zagospodarowanie zgodne z projektowanym przeznaczeniem terenu przy zachowaniu przepisów szczególnych
2) Minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek ~ 1000m2
3) Podziały terenów na działki budowlane mogą być dokonywane przy spełnieniu następujących warunków:
a) jeżeli wydzielenie działki i jej zabudowa uwarunkowane są doprowadzeniem drogi obsługującej oraz sieci infrastruktury technicznej , wydzielenie następuje przy uwzględnieniu tych warunków, z zachowaniem linii rozgraniczających i z uwzględnieniem położenia w stosunku do istniejących i projektowanych dróg,
b) kształt i powierzchnia projektowanych działek winna umożliwić ich zabudowę i zagospodarowanie zgodne z projektowanym przeznaczeniem terenu, 
4) w sytuacji kiedy niezbędne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia dróg zapewniających wewnętrzną obsługę komunikacyjną, zmiany te nie mogą naruszać linii rozgraniczających określonych na rysunku planu,
5) dokonywanie podziałów o których mowa w § 6 ust.3 pkt. 3 wymaga stosowania przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami,
4. Zasady i warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna terenów z istniejących i projektowanych dróg, 
2) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych na warunkach określonych przez użytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora - programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media;
3) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń, na warunkach określonych przez gestora sieci po sprecyzowaniu przez inwestora - szczegółowego programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media. W przypadku konieczności realizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, uściślenie ich lokalizacji - w obrębie przedmiotowego terenu - nastąpi w rozwiązaniach technicznych;
4) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń na warunkach określonych przez użytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora - programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media;
5) ogrzewanie z własnych indywidualnych kotłowni; zaleca się stosowanie ekologicznych nośników energii, w tym gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,
6) do czasu realizacji lokalnej kanalizacji ściekowej nakazuje się stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników do czasowego gromadzenia ścieków, z obowiązkowym wywozem ścieków do oczyszczalni wskazanej przez Urząd Gminy;
7) po zrealizowaniu lokalnej kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzania ścieków gospodarczo-bytowych do kanalizacji;
8) wywóz odpadów stałych na istniejące urządzone składowisko odpadów wskazane przez Urząd Gminy.
§ 7.
1. Dla trenu określonego na rysunku planu symbolem MR ustala się:
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa,
Przeznaczenie dopuszczalne - usługi i rzemiosło związane z obsługą ludności,
- lokalizacja budynków gospodarczych w granicy pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości sąsiednich oraz nie naruszy ustaleń przepisów szczególnych
- lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
Wyklucza się - lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów produkcyjnych, wszelkich stacji paliw oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu samochodowego 
- lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
- lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
- wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i ich rolnicze wykorzystanie,
- składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań lub paliw. 
2. Zasady i warunki zagospodarowania terenu:
1) Rozmieszczenie budynków i urządzeń na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi oraz zgodnie z ustaleniami § 7 ust.1
2) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy działki do 30%,
3) Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki winny być kształtowane w nawiązaniu do cech krajobrazu lokalnego w celu:
- harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniającego ich położenie oraz ekspozycję w perspektywie z ciągów komunikacyjnych,
- wzbogacenia walorów estetycznych lokalnego krajobrazu,
4) Budynki parterowe z poddaszem użytkowym, z dachami stromymi o nachyleniu 35°- 40°, 
5) Minimalna powierzchnia działki ~ 1500m2
6) Dla budynków gospodarczych ustala się wysokość zabudowy wynoszącą jedną kondygnację naziemną, o max. wysokości do poziomu okapu od istniejącego poziomu terenu - 4m, z dachami stromymi o nachyleniu 35° - 40°,
7) Poziom posadowienia parteru max. 1.20 cm nad istniejącym poziomem terenu,
8) Nieprzekraczalna linia zabudowy: a) 13.0 m od linii rozgraniczającej teren dróg oznaczonych
na rysunku planu symbolem K-2,
b) 6.0 m od linii rozgraniczającej teren dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem K-4,DX
9) Dopuszcza się zmniejszenie odległości określonej w § 8 ust. 2 pkt. 7 lit. a) pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi 
3. Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane:
1) Dopuszcza się wtórny podział terenu pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
2) Kształt i powierzchnia projektowanych działek winna umożliwić ich zabudowę i zagospodarowanie zgodne z projektowanym przeznaczeniem terenu przy zachowaniu przepisów szczególnych
4. Zasady i warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna terenów z istniejących i projektowanych dróg, 
2) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych na warunkach określonych przez użytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora - programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media;
3) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń, na warunkach określonych przez gestora sieci po sprecyzowaniu przez inwestora - szczegółowego programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media. W przypadku konieczności realizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, uściślenie ich lokalizacji - w obrębie przedmiotowego terenu - nastąpi w rozwiązaniach technicznych;
4) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń na warunkach określonych przez użytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora - programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media;
5) ogrzewanie z własnych indywidualnych kotłowni; zaleca się stosowanie ekologicznych nośników energii, w tym gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,
6) do czasu realizacji lokalnej kanalizacji ściekowej nakazuje się stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników do czasowego gromadzenia ścieków, z obowiązkowym wywozem ścieków do oczyszczalni wskazanej przez Urząd Gminy;
7) po zrealizowaniu lokalnej kanalizacji sanitarnej obowiązuje nakaz odprowadzania ścieków gospodarczo-bytowych do kanalizacji;
8) wywóz odpadów stałych na istniejące urządzone składowisko odpadów wskazane przez Urząd Gminy.
§ 8.
1. Dla trenu określonego na rysunku planu symbolem M,U ustala się:
Przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- usługi i rzemiosło nie zakłócające funkcji podstawowej terenu (nie powodujące uciążliwości dla środowiska i otoczenia),
Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja budynków gospodarczych oraz garaży wolnostojących pod warunkiem utrzymania we frontowej części działki rezerwy terenowej umożliwiającej lokalizację budynku mieszkalnego,
- lokalizacja budynków gospodarczych oraz garaży w granicy pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości sąsiednich
- lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
Wyklucza się - lokalizację handlu hurtowego, obiektów magazynowo-składowych, obiektów produkcyjnych, wszelkich stacji paliw oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu samochodowego
- lokalizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne,
- lokalizację wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy,
- wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i ich rolnicze wykorzystanie,
- składowanie na terenie działki surowców, materiałów, odpadów, opakowań lub paliw. 
2. Zasady i warunki zagospodarowania terenu:
1) Rozmieszczenie budynków i urządzeń na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami szczególnymi oraz zgodnie z ustaleniami § 8 ust.1
2) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy działki do 40%,
3) Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki winny być kształtowane w nawiązaniu do cech krajobrazu lokalnego w celu:
- harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniającego ich położenie oraz ekspozycję w perspektywie z ciągów komunikacyjnych,
- wzbogacenia walorów estetycznych lokalnego krajobrazu,
4) Budynki parterowe z poddaszem użytkowym, z dachami stromymi o nachyleniu 30°- 40°, 
5) Dla budynków gospodarczych i garaży ustala się wysokość zabudowy wynoszącą jedną kondygnację naziemną, o max. wysokości do poziomu okapu od istniejącego poziomu terenu - 4m, z dachami stromymi o nachyleniu 15° - 40°,
6) Poziom posadowienia parteru max. 1.20 cm nad istniejącym poziomem terenu,
7) Nieprzekraczalna linia zabudowy:
a) 8.0 m od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej K-1
b) 6.0 m od linii rozgraniczającej ul. Parkowej K-5
3. Zasady i warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna terenu z istniejącej ul. Parkowej, 
2) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych na warunkach określonych przez użytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora - programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media;
3) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń, na warunkach określonych przez gestora sieci po sprecyzowaniu przez inwestora - szczegółowego programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media.
4) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń na warunkach określonych przez użytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora - programu do realizacji i wielkości zapotrzebowania na media;
5) ogrzewanie z własnych indywidualnych kotłowni; zaleca się stosowanie ekologicznych nośników energii, w tym gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,
6) odprowadzenie ścieków do lokalnej kanalizacji ściekowej;
7) wywóz odpadów stałych na istniejące urządzone składowisko odpadów wskazane przez Urząd Gminy.
§ 9.
Dla trenu określonego na rysunku planu symbolem K- 1 ustala się:
Przeznaczenie podstawowe - teren poszerzenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 493, do 10.0 m od osi istniejącej jezdni, dla potrzeb modernizacji i przebudowy drogi oraz urządzeń związanych z jej obsługą;
Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
Wyklucza się - lokalizację obiektów kubaturowych i miejsc parkingowych
§ 10.
Dla trenu określonego na rysunku planu symbolem K- 2 ustala się:
Przeznaczenie podstawowe - teren poszerzenia pasa drogowego dróg powiatowych do szerokości 10.0m od osi istniejącej jezdni, dla potrzeb modernizacji i przebudowy drogi oraz urządzeń związanych z jej obsługą;
Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
Wyklucza się - lokalizację obiektów kubaturowych;
§ 11.
Dla trenu określonego na rysunku planu symbolem K- 3 ustala się:
Przeznaczenie podstawowe - teren poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej do 6.0 m od osi istniejącej jezdni, dla potrzeb modernizacji i przebudowy drogi oraz urządzeń związanych z jej obsługą;
Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
Wyklucza się - lokalizację obiektów kubaturowych;
§ 12.
Dla trenu określonego na rysunku planu symbolem K- 4 ustala się:
Przeznaczenie podstawowe - teren poszerzenia pasa drogowego dróg dojazdowych do 5.0 m od osi istniejącej jezdni, dla potrzeb modernizacji i przebudowy drogi oraz urządzeń związanych z jej obsługą;
Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
Wyklucza się - lokalizację obiektów kubaturowych;
§ 13.
Dla trenu określonego na rysunku planu symbolem K- 5 ustala się:
Przeznaczenie podstawowe - teren poszerzenia pasa drogowego ul. Parkowej do 4.0 m od osi istniejącej jezdni, dla potrzeb modernizacji i przebudowy drogi oraz urządzeń związanych z jej obsługą;
Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
Wyklucza się - lokalizację obiektów kubaturowych;
§ 14.
Dla trenu określonego na rysunku planu symbolem DX ustala się:
Przeznaczenie podstawowe - teren projektowanych dróg wewnętrznych - szerokość w liniach rozgraniczających –8.0m;
Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
Wyklucza się - lokalizację obiektów kubaturowych;
ROZDZIAŁ III
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 15.
W granicach obszaru objętego niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr 41/V/93 z dnia 28 grudnia 1993r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Częstochowskiego nr 3 poz. 38 z dnia 15.02.1994 r. 
§ 16.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.
§ 17.
Zgodnie z art.10 ust.3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości wysokości:
M - 20 %
MR - 20 %
M,U - 20 %
§ 18.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


