Załącznik nr 4
Stobrawa – Świelica Wiejska

10. UK(św)(1) – przeznaczenie podstawowe – tereny usług kultury rozumiane jako świetlice wiejskie,
biblioteki i domy kultury,
1) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi oświaty,
b) usługi handlu i gastronomii,
c) urządzenia towarzyszące,
d) zieleń urządzona,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) maksymalną wysokość przebudowywanej lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na 2
kondygnacje nadziemne (w tym druga w poddaszu), lecz nie więcej niż 9m,
b) ustala się dachy o symetrycznym układzie połaci, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30°-45°,
pokryte dachówką ceramiczną lub innymi materiałami zbliżonymi formą i kolorem do
istniejącej sąsiedniej zabudowy,
c) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów
o asymetrycznym nachyleniu połaci,

d) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni działek, pozostałą część należy
użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna itp.),
e) od strony publicznych dróg i ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych i pieszych ustala się zakaz
grodzenia nieruchomości ogrodzeniami wykonanymi z prefabrykatów betonowych i
ogrodzeniami wyższymi niż 1,80 m.

Obiekt znajduje się w Strefie Ochrony Konserwatorskiej oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków

Kaniów - Świetlica wiejska i OSP

UI(1) – przeznaczenie podstawowe – tereny usług innych, w tym remizy strażackie i posterunki
policji, ustalone jako cele publiczne,
1) przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia towarzyszące,
b) zieleń urządzona,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) maksymalną wysokość przebudowywanej lub nowo realizowanej zabudowy ustala się na 2

kondygnacje nadziemne (w tym druga w poddaszu), lecz nie więcej niż 10m,
b) ustala się dachy o symetrycznym układzie połaci, dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30°-45°,
pokryte dachówką ceramiczną lub innymi materiałami zbliżonymi formą i kolorem do
istniejącej sąsiedniej zabudowy,
c) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów
o asymetrycznym nachyleniu połaci,
d) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 75% powierzchni działek, pozostałą część należy
użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, itp.),
e) dopuszcza się lokalizację wierzy kratownicowej o wysokości do 25m dla celów radiowej
obsługi internetu, zgodnie z przepisami szczególnymi,
f) od strony publicznych dróg i ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych i pieszych ustala się zakaz
grodzenia nieruchomości ogrodzeniami wykonanymi z prefabrykatów betonowych i
ogrodzeniami wyższymi niż 1,80 m,
g) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów
użytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości niezbędnej do obsługi danej
działki.

Obiekt znajduje się w Strefie Ochrony Konserwatorskiej oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków

Link do mpzp - http://portal.gison.pl/popielow/

