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UCHWAIA NR LIł1318ł10 

RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 27 wrze`nia 2010 rŁ 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGumieLce - 
Harnasiów 2ｬ w Szczecinie. 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, zm. 

2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, 

Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XII/332/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭGumieLce - 
Harnasiów 2ｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego miasta Szczecina (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 

24 listopada 2008 r. w s”rawie zmiany Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego Miasta Szczecin) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭGumieLce - 
Harnasiów 2ｬ w Szczecinie na obszarze osiedla GumieLce zwany dalej zmianą ”lanuŁ 

2. Zmiana planu obejmuje obszar o pow. 50,639 ha ograniczony: 

1) od ”óJnocy terenami zielonymi wzdJuw strumienia Gumieniec 

2) od wschodu ”lanowaną ulŁ śuro”ejską 

3) od ”oJudnia ogrodami dziaJkowymi ｭMalwaｬ 

4) od zachodu granicą miasta z gminą KoJbaskowoŁ 

3. Granice obszaru objętego zmianą ”lanu okre`la rysunek ”lanu w skali 1:1000, zwany dalej rysun-

kiem zmiany planu. 

4. Obszar zmiany planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

1) Z.G.2001.ZP - pow. 1,207 ha 

2) Z.G.2002. MN - pow. 0,785 ha 

3) Z.G.2003. MN, U - pow. 9,644 ha 

4) Z.G.2004. MN, U - pow. 3,018 ha 

5) Z.G.2005. MN, U - pow. 0,616 ha 

6) Z.G.2006. MN, U - pow. 1,057 ha 

7) Z.G.2007. MN, U - pow. 0,433 ha 

8) Z.G.2008.MN - pow. 0,246 ha 

9) Z.G.2009. MN, U - pow. 0,445 ha 

10) Z.G.2010. MN,U - pow. 1,305 ha 

11) Z.G.2011. MN, U - pow. 0,126 ha 

12) Z.G.2012. MN, U - pow. 6,814 ha 

13) Z.G.2013. MN, U - pow. 0,574 ha 

14) Z.G.2014. MN, U - pow. 0,567 ha 

15) Z.G.2015. MN, U - pow. 2,280 ha 

16) Z.G.2016. MN, U - pow. 0,311 ha 

17) Z.G.2017. MN, U - pow. 0,683 ha 

18) Z.G.2018. MN, U - pow. 3,498 ha 

19) Z.G.2019. MN, U - pow.4,344 ha 

20) Z.G.2020. MN, U - pow. 5,790 ha 

21) Z.G.2021. KD.L - pow. 0,685 ha 

22) Z.G.2022. KD.L - pow. 1,341 ha 

23) Z.G.2023. KD.D - pow. 1,476 ha 

24) Z.G.2024. KD.D - pow. 0,458 ha 
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25) Z.G.2025. KD.D - pow. 0,082 ha 

26) Z.G.2026. KD.D - pow. 0,208 ha 

27) Z.G.2027. KD.D - pow. 0,106 ha 

28) Z.G.2028. KD.D - pow. 0,091 ha 

29) Z.G.2029. KDW - pow. 0,507 ha 

30) Z.G.2030. KDW - pow. 0,072 ha 

31) Z.G.2031. KDW - pow. 0,120 ha 

32) Z.G.2032. KDW - pow. 0,066 ha 

33) Z.G.2033. KDW - pow. 0,068 ha 

34) Z.G.2034. KDW - pow. 0,292 ha 

35) Z.G.2035. KDW - pow. 0,182 ha 

36) Z.G.2036. KDW - pow. 0,306 ha 

37) Z.G.2037. KDW - pow. 0,266 ha 

38) Z.G.2038. KDW - pow. 0,078 ha 

39) Z.G.2039. KD.D - pow. 0,056 ha 

40) Z.G.2040. KPR - pow. 0,062 ha 

41) Z.G.2041. ZP - pow. 0,020 ha 

42) Z.G.2042. E - pow. 0,006 ha 

43) Z.G.2043. E - pow. 0,023 ha 

44) Z.G.2044. E - pow. 0,018 ha 

45) Z.G.2045. E - pow. 0,004 ha 

46) Z.G.2046. E - pow. 0,013 ha 

47) Z.G.2047. E - pow. 0,003 ha 

48) Z.G.2048. E - pow. 0,022 ha 

49) Z.G.2049. E - pow. 0,018 ha 

50) Z.G.2050. KD.D - pow. 0,223 ha 

51) Z.G.2051.KPS - pow. 0,016 ha 

52) Z.G.2052.KPS - pow. 0,002 ha 

§ 2. Przedmiotem zmiany ”lanu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bez usJug, jedno-

rodzinnej z do”uszczeniem usJug, tereny zieleni urządzonej, ukJad komunikacyjny oraz obiekty i sieci infra-

struktury technicznej. 

§ 3. Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGumieLce - Harnasiów 2ｬ 
w Szczecinie w skali 1:1000 stanowi zaJącznik nr 1, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina 
w skali 1:30000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szcze-

cin) stanowi zaJącznik nr 2, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasadach ich finansowania stanowi zaJącznik 
nr 3, będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu zmiany ”lanu stanowi zaJącznik nr 4, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar zmiany ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzezna-

czenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych wyznaczone 
są dodatkowo wydzielenia wewnętrzne, dla których ustalono odrębne zasady zagos”odarowania terenuŁ 

2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku zmiany ”lanu oraz w tek`cie zmiany ”lanu w s”osób 
nastę”ujący: 

1) Z - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy źachód 

2) G - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu GumieLce 

3) 2 - liczba oznaczająca kolejny numer ”lanu w osiedlu 

4) 001, 002 - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego 
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5) symbol terenu oznaczający: 
a) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyJączeniem usJug 

b) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug wbudowanych 

c) ZP - teren zieleni urządzonej 
d) E - teren stacji transformatorowej 

e) KPS - teren ”rze”om”owni `cieków sanitarnych 

f) KD.L - teren dróg ”ublicznych - ulica lokalna 

g) KD.D - teren dróg ”ublicznych - ulica dojazdowa 

h) KDW - teren dróg wewnętrznych 

i) KPR - teren ciągów ”ieszo - rowerowych. 

3. Tereny wydzieleL wewnętrznych oznaczone są na rysunku zmiany ”lanu oraz w tek`cie symbolem 
1.KDW. 

4. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze zmiany ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnegoŁ 

5. Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach ustaleL: 

1) ustalenia funkcjonalne 

2) ustalenia ekologiczne 

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu 

4) ustalenia zasad parcelacji 

5) ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej 
6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnejŁ 

6. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJoweŁ 

§ 5. Uwyte w zmianie ”lanu okre`lenia oznaczają: 

1) dach stromy - równe formy dachów o ”oJaciach gJównych ”ochylonych ”od kątem co najmniej 25 sto”niŁ 
źa formę dachu stromego uznaje się takwe dach mansardowy, ko”uJowy lub kolebkowy, w którym 
cięciwa Juku nachylona jest ”od kątem co najmniej 25 sto”ni; 

2) harmonijna sylweta - ciąg obiektów budowlanych, zieleni i innych obiektów naturalnych (”rzede wszyst-
kim uksztaJtowanie ”owierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych do siebie ”od względem este-

tycznym; 

3) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJania; najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15ł0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go sto”nia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne. 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczającą obszar usytuowania budynkuŁ Lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowyŁ 

5) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego 

obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
a) parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych albo 

b) `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteruŁ 
 Do powierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”oniwej 

poziomu terenu. 

 Śo ”owierzchni zabudowy wlicza się ”ole ”owierzchni wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich ele-

mentów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i przejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJębne (cofnię-
te) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody 

zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynkuŁ 
 Śo ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzie-

nek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych a takwe 
nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych. 

 Śo ”owierzchni zabudowy na dziaJce budowlanej wlicza się ”owierzchnię obiektów ”omocniczych (go-

s”odarczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany it”Ł 
6) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 

graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. 
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7) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do eks”ozycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowymŁ Reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanymŁ 
Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owywej, stanowiące element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld o powierzchni do 0,3 m2. 

8) strefa WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczona na rysun-

ku ”lanu, obejmującą tereny wskazane w ustaleniach szczegóJowych, jako obszary wystę”owania 
zabytków archeologicznych, ”olegająca na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych 

w ”rzy”adku ”odejmowania ”rac ziemnychŁ Strefa WIII obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji sJuwby 
konserwatorskiejŁ Obowiązuje: 

ｦ ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemny-

mi z odpowiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze pod-

jęcia ”rac ziemnych, 
ｦ ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac 

ziemnych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
9) strefa ruchu uspokojonego - obszar wymagający stosowania równych form ograniczenia ruchu ”ojaz-

dów (n”Ł: zakaz ruchu koJowego, w”rowadzenie ruchu jednokierunkowego, ograniczenia ”rędko`ci, 
ograniczenia parkowania, zmiany geometrii jezdni itp.) oraz stwarzania ”riorytetów dla ruchu ”ieszego 
i rowerowego. 

10) studnia awaryjna - studnia ”ubliczna, zakJadowa lub wyznaczona studnia ”rywatna za”ewniająca 
zaopatrywanie w wodę ludno`ci w warunkach s”ecjalnych, tjŁ wystą”ienia skawenia, klęsk wywioJo-

wych lub wojny; 

11) System Zieleni Miejskiej - ciągJa struktura ”rzestrzenna wiąwąca ze sobą warto`ciowe i równorodne 
tereny zielone (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca ”owiązanie z od-

”owiednimi terenami ”ozamiejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionychŁ 
SZM jest obszarem chronionym w ”lanie ”o”rzez s”ecjalne rygory okre`lone w ustaleniach. 

12) warto`ciowy drzewostan - chronione na podstawie ustaw: drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz 

aleje i parki zabytkowe a takwe inne ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych 
cech: 

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz wzdJuw dróg (”oza obszarami lasów 
i ”arków), 

b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane, 

c) drzewa i krzewy gatunków ”os”olitych o obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: olsza, klon 

jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - ”owywej 200 cm, klon, kasztanowiec, morwa, 

jesion, `wierk, sosna, daglezja, modrzew, choina, brzoza ｦ ”owywej 101 cm, dąb, grab, buk, li”a, 

iglicznia, gJóg, jarząb, leszczyna turecka, wywotnik, ”latan klonolistny, wiąz, jodJa, magnolia - 

”owywej 51 cm. 

13) zasób zieleni - suma ”rzestrzeni zajętej ”rzez równorodne elementy zieleni w `rodowisku miejskim, n”Ł 
wystę”ujące ”ojedynczo lub w grupach drzewa, krzewy, a takwe trawniki, ”nącza, wywo”Joty, ro`lin-

no`ć ozdobna w donicach, zieleL na dachach obiektów nadziemnych i na stro”ach obiektów ”od-

ziemnych. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 7. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

Zakazuje się lokalizacji stacji telefonii, masztów antenowych i radiowych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji usJug ”owinny zamykać się w granicach dziaJki budowlanej; 
2) w związku z realizacją zagos”odarowania zgodnego z planem do”uszcza się - bez wadnych ograniczeL 

i uwarunkowaL - mowliwo`ć likwidacji zieleni stanowiącej zagos”odarowanie tymczasowe; 
3) w granicach dziaJek budowlanych do”uszcza się zwiększenie zasobu zieleni; 
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4) dla istniejącej i nowej zabudowy mieszkaniowej lokalizowanej wzdJuw dróg ”ublicznych nalewy ”rze-

widzieć rozwiązania architektoniczne, techniczne lub od”owiednie zagos”odarowanie terenu (ekrany 
akustyczne, zieleL urządzona w formie zimozielonych, li`ciastych krzewów ”Jowących, ”nączy i zieleni 

wysokiej, od”ornej na zanieczyszczenia), Jagodzące lub eliminujące negatywne skutki sąsiedztwa tras 
komunikacyjnych; 

5) budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem zagro-

weL i uciąwliwo`ci okre`lonych w przepisach odrębnych; 
6) w wyznaczonym na rysunku ”lanu zasięgu oddziaJywania na”owietrznych linii elektroenergetycznych 

wysokiego na”ięcia 110 kV do”uszcza się sytuowanie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi 

na ”obyt ludzi oraz miejsc dostę”nych dla ludno`ci wyJącznie ”od warunkiem s”eJnienia wymagaL 
”rze”isów dotyczących do”uszczalnych ”oziomów ”ól elektromagnetycznych w `rodowisku lub za-

stosowania `rodków technicznych obniwających ”oziomy ”ól elektromagnetycznych ”oniwej okre`lo-

nych w tych przepisach, zgodnie z pkt 8; 

7) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrznymi liniami elektro-

energetycznymi 110 kV; 

8) do”uszcza się sytuowanie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w zasięgu 
zagroweL i uciąwliwo`ci ”od warunkiem zastosowania `rodków technicznych zmniejszających te uciąw-
liwo`ci ”oniwej ”oziomu ustalonego w ”rze”isach odrębnych; 

9) czę`ć obszaru w granicach zmiany planu, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, objęta Systemem 
Zieleni Miejskiej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam emitujących ”ulsujące `wiatJo, mogących zakJócać warunki mieszkaniowe; 
2) na terenach MN i MN,U zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących - z zastrzeweniem pkt 4; 

3) na terenach MN i MN,U do”uszcza się wyJącznie lokalizację reklam na ogrodzeniach lub reklam lokali-
zowanych na elewacjach budynków; 

4) do”uszcza się lokalizacje reklam wolnostojących i wbudowanych o powierzchni do 3 m2 na terenach 

wskazanych w ustaleniach szczegóJowych; 
5) do”uszcza się zachowanie i ada”tację zainwestowania i uwytkowania istniejącego w dniu wej`cia 

w wycie niniejszej zmiany ”lanu do chwili za”otrzebowania terenu na cele zgodne ze zmianą ”lanu; 
6) istniejące budynki wymienione w pkt 5 mogą być ”oddawane remontom ka”italnym i modernizacjom 

bez ”rawa ”owiększania kubatury budynku; 
7) na terenach KŚW, KŚŁŚ, KŚŁL zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych - z zastrzeweniem 

pkt 8; 

8) ustalenie nie dotyczy tymczasowych rozwiązaL drogowych; 

9) w ”rzy”adku ”rzebudowy istniejących ”oddaszy obowiązuje zachowanie geometrii dachu; 
10) w ”rzy”adku ”rzebudowy istniejących ”oddaszy obowiązuje do`wietlenie ”omieszczeL alternatywnie 

w formie: 

a) okien ”oJaciowych; 
b) lukarn z zachowaniem okapu dachu ”oniwej lukarn i zachowaniem ”eJnej ”oJaci dachu na odcinku 

nie mniejszym niw 1 m od skraju budynku; 

11) na terenach MN i MN,U ustala się odlegJo`ć od ”oziomu terenu do oka”u dachu maksymalnie do 
6 metrów; 

12) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym: 

a) wolnostojącym do”uszcza się wydzielenie nie więcej niw dwóch lokali mieszkalnych lub jednego 
lokalu mieszkalnego i jednego lokalu uwytkowego o ”owierzchni caJkowitej nie”rzekraczającej 
30% ”owierzchni caJkowitej mieszkania, 

b) w segmencie zabudowy bliuniaczej i segmencie zabudowy szeregowej do”uszcza się nie więcej 
niw jeden lokal mieszkalny lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal uwytkowy o ”owierzchni caJko-

witej nie”rzekraczającej 30% ”owierzchni caJkowitej danego segmentu; 
13) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej; 
14) wysoko`ć zabudowy mierzy się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do 

najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu (nie dotyczy wej`ć do ”omieszczeL technicznych); 
15) zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, bliuniaczą i szeregową do”uszcza się wyJącznie na dziaJkach 

o ”owierzchniach okre`lonych w szczegóJowych ustaleniach ”arcelacyjnych - z zastrzeweniem ”kt 16; 

16) na dziaJkach o powierzchni do 800 m2, wydzielonych ”rzed wej`ciem w wycie niniejszej zmiany planu 

do”uszcza się lokalizację zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej i bliuniaczej; 
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17) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych okre`loną na 
rysunku zmiany planu, w obrębie której do”uszcza się inwestowanie ”od warunkami okre`lonymi 
w ”rze”isach szczegóJowych dotyczących ochrony zabytków; 

18) na terenach MN i MN,U zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku zmiany planu; 

2) do”uszcza się w terenach elementarnych, w tym równiew w tych, w których ustalono zakaz ”odziaJu 
terenu, wydzielenie (takwe ”o obrysie budynku), Jączenie dziaJek, jeweli: 
a) sJuwy ono korekcie ich granic, 

b) umowliwia ”rzyJączenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu ”o”rawy warunków 
zagospodarowania; 

3) do”uszcza się wydzielanie dla stacji transformatorowych dziaJek budowlanych o powierzchni niezbęd-

nej dla ich ”rawidJowego funkcjonowania, ”od warunkiem za”ewnienia dostę”u do drogi ”ublicznej; usta-

lenie obowiązuje równiew w terenach elementarnych, na których ustalono zakaz ”odziaJu terenu; 
4) do”uszcza się ”odziaJ dziaJek ”o granicach terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego zmianą ”lanu ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg 
publicznych i wewnętrznych ”oJączonych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym miasta; 

2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego zmianą ”lanem z ukJadem zewnętrznym za-

”ewniać będą: 
a) Z.G.2021.KD.L (ul. źbójnicka) - ”oJączenie z ul. śuro”ejską oraz gminą Śobra, 
b) Z.G.2022.KD.L (ul. Harnasiów, ulŁ Samborska) - ”oJączenie z ul. WrocJawską, 
c) Z.G.2029.KDW - ”oJączenie z ul. śuro”ejską ograniczone do relacji ”rawoskrętnych; 

3) za”otrzebowanie na miejsca ”ostojowe oblicza się w oparciu o wskauniki okre`lone w ustaleniach 

szczegóJowych dla terenów elementarnych; 
4) W ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, to wynik obli-

czeL liczby miejsc ”ostojowych zaokrągla się, ”omijając koLcówki wyniku obliczeL niwsze lub równe 
0,5, za` koLcówki wywsze od 0,5, zaokrągla się w górę do liczby caJkowitej; 

5) wymogi w zakresie ”otrzeb na miejsca ”ostojowe okre`lone w ustaleniach szczegóJowych nie obo-

wiązują w ”rzy”adku ”rzebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego wywoJującego ”otrzeby ”arkin-

gowe do 1 miejsca postojowego; 

6) ”rzebiegi `ciewek rowerowych i ciągów ”ieszych, ”okazane na rysunku zmiany ”lanu, są ”rzebiegami 
”rzybliwonymi; 

7) o”rócz ”rzebiegów `ciewek rowerowych wskazanych na rysunku zmiany ”lanu do”uszcza się ”rowa-

dzenie `ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnychŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz obsJugę telekomunikacyjną, od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w istniejących 
i projektowanych ulicach; 

2) linie rozgraniczające ulic oraz dróg wewnętrznych wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, 
w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu; 

3) nowe i modernizowane sieci inwynieryjne ”rowadzi się jako ”odziemneŁ Ustalenie to nie dotyczy na-

powietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV; 

4) do”uszcza się lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w zmianie planu 

funkcje; 

5) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 100 - 200 mm zasilanej 

z istniejącej sieci wodociągowej o `rednicy 150 - 160 mm w ulicach: Z.G.2022.KD.L, Z.G.2040.KPR 

(Samborska), Z.G.2021.KD.L, Z.G.2029.KDW, Krakowskiej i o `rednicy 110 mm w ulicach: 

Z.G.2024.KD.D, Z.G.2050.KD.D (Tyniecka), Z.G.2021.KD.L, Z.G.2029.KDW; 

6) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej, 
b) z uwzględnieniem za”ewnienia wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owa-

rowych zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
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7) od”rowadzanie `cieków sanitarnych do istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitarnej o `rednicy 
0,20 - 0,30 m ”o”rzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy 0,20 - 0,30 m w ulicach: 

źŁGŁ2022ŁKŚŁL, źŁGŁ2040ŁKPR (Samborska), źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów), źŁGŁ2024ŁKŚŁŚ, źŁGŁ2050ŁKŚŁŚ 

(Tyniecka) i dalej do istniejącego kolektora sanitarnego o `rednicy 0,60 m w ulicy Krakowskiej; 

8) od”rowadzenie wód o”adowych do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej o `rednicy 0,30 
- 0,60 m ”o”rzez istniejącą i ”rojektowaną sieć kanalizacji deszczowej o `rednicy 0,20 - 0,60 m 

w ulicach: źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów), źŁGŁ2022ŁKŚŁL, źŁGŁ2040ŁKPR (Samborska), źŁGŁ2024ŁKŚŁŚ, 
Z.G.2050.KD.D (Tyniecka) i dalej do istniejącego kolektora deszczowego o `rednicy 0,60 m w ulicy 

Krakowskiej oraz do cieku ｭGumieniecｬ i ulicy MierzyLskiej (”oza obszarem ”lanu)Ł W obszarze opra-

cowania ciek ｭGumieniecｬ, na odcinku równolegJym do ulicy Samborskiej ujęty jest w kolektor desz-

czowy o `rednicy 2 x 1,00 m do zachowania; 

9) do czasu ”odJączenia do sieci gazowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do”uszcza się korzy-

stanie z indywidualnych i lokalnych rozwiązaL, i zastosowanie szczelnych zbiorników bezod”Jywowych 

oraz zbiorników do gromadzenia wód o”adowych; zakazuje się realizacji ”rzydomowych oczyszczalni 
`cieków; 

10) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej niskiego i `redniego ci`nienia o `rednicy 
25 - 225 mm zasilanej z istniejącej sieci gazowej niskiego i `redniego ci`nienia o `rednicy 100 ｦ 225 mm 

w ulicach: źŁGŁ2024ŁKŚŁŚ, źŁGŁ2050ŁKŚŁŚ (Tyniecka), źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów), źŁGŁ2022ŁKŚŁL, 
Z.G.2040.KPR (Samborska), Z.G.2021.KD.L, Z.G.2029.KDW, oraz poza obszarem zmiany planu 

wzdJuw terenu elementarnego źŁGŁ2003ŁMNŁU; 
11) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja; 
12) do”uszcza się zastosowanie innych uródeJ cie”Ja s”eJniających warunki ochrony `rodowiska, jak ni-

skoemisyjne instalacje ogrzewcze na ”aliwo staJe, energia elektryczna, kolektory sJoneczne, ”om”y 
cieplne itp.; 

13) w obiektach nowych i ”oddanych modernizacji zakazuje się instalowania lokalnych instalacji ogrzew-

czych na ”aliwa staJe (węgiel, koks)Ł Ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących 
uzu”eJniające uródJo cie”Ja; 

14) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych elektroenergetycznych linii 15 kV 

”o”rzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

15) obsJuga telekomunikacyjna z istniejących linii kablowych; 
16) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych posesjach a nastę”nie wywowenie ich na skJadowisko od”adów staJych; 
17) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
18) teren objęty zmianą ”lanu znajduje się w strefie zwykJej ochrony GJównego źbiornika Wód Podziem-

nych nr 122 - Śolina ko”alna Szczecin, ”odlegającego ochronie w zakresie ustalonym w dokumenta-

cji geologicznej zbiornika zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych 
i Le`nictwa z dnia 23 grudnia 1998 r., nr DG kdh/BJ/489-6153; 

19) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

mienionymi w pkt 2 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowa-

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego; 
20) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 8. Teren elementarny Z.G.2001.ZP 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządzona wzdJuw strumienia GumieniecŁ Inwestycja celu publicznego. 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) do”uszcza się wzbogacenie szaty ro`linnej ”o”rzez nasadzenia zieleni wysokiej - z zastrzeweniem ”kt 6; 

3) do”uszcza się umocnienia brzegów strumienia Gumieniec, bez mowliwo`ci zmiany jej naturalnego biegu; 
4) zakazuje się wycinki i ”rzesadzania warto`ciowego drzewostanuŁ źakaz nie obejmuje cięć sanitarnych; 
5) zakazuje się kanalizacji strumienia Gumieniec; 
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6) zakazuje się w ”asie 5 metrów ”o obu stronach otwartego i skanalizowanego odcinka koryta stru-

mienia Gumieniec w”rowadzanie nasadzeL drzew i krzewów; 
7) obowiązuje zachowanie dostę”u do strumienia Gumieniec w odlegJo`ci 5 metrów od korony skar”y 

dla prowadzenia prac eksploatacyjnych. 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji terenowych urządzeL s”ortowych z wyJączeniem istniejącego boiska s”orto-

wegoŁ Śo”uszcza się wykonanie nowej nawierzchni boiskaŁ 
2) do”uszcza się lokalizację elementów maJej architektury i ciągów s”acerowych jako niezbędnego wy-

”osawenia terenu; 
3) zakazuje się lokalizacji reklam; 
4) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga terenu z ul. Samborskiej i ul. Jagodowej; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”arkingowych; 
3) do”uszcza się utrzymanie istniejącego dojazdu od ulŁ Samborskiej do dziaJek nr 102/14 i 102/15 po-

Jowonych ”rzy ul. Samborskiej nr 12 i 10. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych oraz kanalizacja 
sanitarna i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lo-

kalizacji; 

2) kanaJ strumienia Gumieniec o `rednicy 2x1,0 m z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację, skablowanie na”owietrznej sieci elektro-

energetycznej 15 kV w nowej lokalizacji lub jej ”rzeJowenie jako sieć kablową w teren Z.G.2037.KDW. 

§ 9. Teren elementarny Z.G.2002.MN 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) teren czę`ciowo objęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej - 60%; 

3) zakazuje się w ”asie 5 metrów ”o obu stronach koryta strumienia Gumieniec w”rowadzanie nasadzeL 
drzew i krzewów; 

4) obowiązuje zachowanie dostę”u do strumienia Gumieniec w odlegJo`ci 5 metrów od korony skar”y 
dla prowadzenia prac eksploatacyjnych. 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 35%; 
4) zakazuje się zabudowy terenu objętego Systemem Zieleni Miejskiej; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanuŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane o powierzchni min. 1000 m2 i szeroko`ci frontu minŁ 
20 m, pod warunkiem zachowania bez”o`redniego dostę”u do ulicy źŁGŁ2037ŁKŚW - z zastrzeweniem 
pkt 3; 

2) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzy-

legającego ”asa drogowego, zawarty w ”rzedziale 75º - 105º - z zastrzeweniem ”kt 3; 
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3) dla dziaJek wydzielanych i ”rzylegających bez”o`rednio do sięgacza do”uszcza się minimalną szero-

ko`ć frontu dziaJki 6 metrów i dowolny kąt nachylenia granic w stosunku do osi pasa drogowego. 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.2037.KDW; 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1 lub jej ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”owodującą 
”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia od”owied-

niej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie 
wskaunika - minimum 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie. 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicy 

Z.G.2037.KDW - z zastrzeweniem ”kt 3; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację, skablowanie na”owietrznej sieci elektro-

energetycznej 15 kV w nowej lokalizacji lub jej ”rzeJowenie jako sieć kablową w teren Z.G.2037.KDW. 

3) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej w ulicy źŁGŁ2037ŁKŚW do”uszcza się od”rowadzenie wód 
deszczowych do zbiorników na gromadzenie wód deszczowych lub ”o ”odczyszczeniu do cieku Gu-

mieniec. 

§ 10. Teren elementarny Z.G.2003.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1, do”uszcza się ”omniejszenie minimalnej 
”owierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie nie-

zbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenuŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 

a) dla zabudowy wolno stojącej: 35%, 
b) dla zabudowy bliuniaczej: 40%, 
c) dla zabudowy szeregowej 50%; 

4) istniejąca stacja telefonii komórkowej do zachowania i modernizacji; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanuŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna - z zastrzeweniem ”kt 5 - ”owierzchnia nowej dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej: 800 m2, 

b) dla zabudowy bliuniaczej: 400 m2, 

c) dla zabudowy szeregowej 300 m2; 

2) minimalna - z zastrzeweniem ”kt 5 - szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej bez”o`rednio ”rzylega-

jącej do dróg okre`lonych na rysunku zmiany ”lanu: 
a) 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 12 m dla zabudowy bliuniaczej, 
c) 8 m dla zabudowy szeregowej; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzy-

legającego ”asa drogowego, zawarty w ”rzedziale 75º - 105º; 
4) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznej; 
5) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki nr 27ł1 obręb 2132 w s”osób okre`lony na rysunku zmiany ”lanu, do-

”uszczalnymi liniami ”odziaJów ”arcelacyjnychŁ 
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5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: źŁGŁ2021ŁKŚŁL (źbójnicka) iłlub źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów), źŁGŁ2023ŁKŚŁŚ i/lub 

Z.G.2035.KDW i/lub Z.G.2036.KDW i/lub Z.G.2037.KDW i/lub Z.G.2038.KDW - z zastrzeweniem 
pkt 4 i 5; 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalna wskauniki zas”okojenia potrzeb na miejsca postojowe: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 
4) do czasu budowy ulicy źŁGŁ2023ŁKŚŁŚ do”uszcza się obsJugę terenu ”o”rzez istniejący dojazd tym-

czasowy okre`lony na rysunku zmiany ”lanuŁ ObsJuga dotyczy tych dziaJek, w granicach których do-

jazd ten funkcjonuje; 

5) do”uszcza się obsJugę dziaJki 24ł4 obręb 2132 z terenu źŁGŁ2022ŁKŚŁL ”o”rzez drogę wewnętrzną 
1.KDW w terenie Z.G.2012.MN,U. 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu 
w ulicach: Z.G.2021.KD.L, Z.G.2022.KD.L, Z.G.2023.KD.D, Z.G.2035.KDW, Z.G.2036.KDW, 

Z.G.2037.KDW, Z.G.2038.KDW i w oparciu o sieci ”oza obszarem zmiany ”lanu, wzdJuw zachodniej 
granicy; 

2) do”uszcza się dalsze uwytkowanie istniejącej naziemnej stacji telefoniiŁ 

§ 11. Teren elementarny Z.G.2004.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1, dopuszcza się ”omniejszenie minimalnej 
”owierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie nie-

zbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenuŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej: 35%, 
b) dla zabudowy bliuniaczej: 40%, 
c) dla zabudowy szeregowej 50%; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanuŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia nowej dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej: 800 m2, 

b) dla zabudowy bliuniaczej: 400 m2, 

c) dla zabudowy szeregowej 300 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu nowej dziaJki budowlanej bez”o`rednio ”rzylegającej do dróg okre`lonych 
na rysunku planu: 

a) 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 12 m dla zabudowy bliuniaczej, 
c) 8 m dla zabudowy szeregowej; 
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3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzy-

legającego ”asa drogowego, zawarty w ”rzedziale 75º - 105º; 
4) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznejŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów) iłlub źŁGŁ2023ŁKŚŁŚ iłlub źŁGŁ2028ŁKŚŁŚ (Nie”oJo-

micka) i/lub Z.G.2034.KDW; 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 

którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu 
w ulicach: Z.G.2022.KD.L, Z.G.2023.KD.D, Z.G.2028.KD.D, Z.G.2034.KDW; 

2) do”uszcza się dalsze uwytkowanie istniejącej naziemnej stacji telefoniiŁ 

§ 12. Teren elementarny Z.G.2005.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa; 

2) do”uszcza się zabudowę wolno stojącą na niezabudowanych dziaJkach; 
3) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1, do”uszcza się ”omniejszenie minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie nie-

zbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenuŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku planu. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się wtórnego ”odziaJu dziaJek zabudowanychŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów) iłlub źŁGŁ2026ŁKŚŁŚ (Sądecka); 
2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, nadbu-

dowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la 
się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o istniejące sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach: Z.G.2022.KD.L, 

Z.G.2026.KD.D. 
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§ 13. Teren elementarny Z.G.2006.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, bliuniacza lub wolno stojąca; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1, do”uszcza się ”omniejszenie minimalnej 
”owierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie nie-

zbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenu. 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanuŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się wtórnego ”odziaJu dziaJek zabudowanychŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów) iłlub źŁGŁ2024ŁKŚŁŚ (Tyniecka) iłlub źŁGŁ2026ŁKŚŁŚ 
(Sądecka) iłlub źŁGŁ2027ŁKŚŁŚ (Tyniecka); 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o istniejące sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach: Z.G.2022.KD.L, 

Z.G.2024.KD.D, Z.G.2026.KD.D, Z.G.2027.KD.D. 

§ 14. Teren elementarny Z.G.2007.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1, do”uszcza się ”omniejszenie minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie nie-

zbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenuŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi - z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) rozbudowa budynków w ty”ie zabudowy istniejącej z uwzględnieniem cech budynku istniejącego: 
ksztaJtu dachu i kąta nachylenia ”oJaci dachowych; 
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4) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
6) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się wtórnego ”odziaJu dziaJek zabudowanychŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów) iłlub źŁGŁ2024ŁKŚŁŚ (Tyniecka) i/lub Z.G.2025.KD.D 

(Tyniecka) i/lub Z.G.2027.KD.D (Tyniecka); 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o istniejące sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach: Z.G.2022.KD.L, 

Z.G.2024.KD.D, Z.G.2025.KD.D, Z.G.2027.KD.D. 

§ 15. Teren elementarny Z.G.2008.MN 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) zakazuje się lokalizacji usJugŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1, do”uszcza się ”omniejszenie minimalnej 
”owierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% powierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie nie-

zbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenuŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 

2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanuŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.2038.KDW; 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1 lub jej ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę ”owodującą 
przyrost potrzeb parkingowych, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsięwzięcia od”owied-

niej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie 
wskaunika - minimum 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie. 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o istniejące sieci inwynieryjne uzbrojenia w terenach: Z.G.2001.ZP, Z.G.2002.MN, 

Z.G.2008.MN, ZG.2038.KDW, Z.G.2037.KDW, Z.G.2051.KPS. 
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§ 16. Teren elementarny Z.G.2009.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%Ł 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej: 35%, 
b) dla zabudowy bliuniaczej: 40%, 
c) dla zabudowy szeregowej 50%; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany planu. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia nowej dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej: 800 m2, 

b) dla zabudowy bliuniaczej: 400 m2, 

c) dla zabudowy szeregowej 300 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej bez”o`rednio ”rzylegającej do dróg okre`lonych na 
rysunku zmiany planu: 

a) 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 12 m dla zabudowy bliuniaczej, 
c) 8 m dla zabudowy szeregowej; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzy-

legającego ”asa drogowego, zawarty w ”rzedziale 75º - 105º; 
4) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznejŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.2023.KD.D i/lub Z.G.2035.KDW; 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach: Z.G.2023.KD.D, 

Z.G.2035.KDW. 

§ 17. Teren elementarny Z.G.2010.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 
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2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1, do”uszcza się ”omniejszenie minimalnej 
”owierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie nie-

zbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenuŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej: 35%, 
b) dla zabudowy bliuniaczej: 40%, 
c) dla zabudowy szeregowej 50%; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany planu; 

5) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia nowej dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej: 800 m2, 

b) dla zabudowy bliuniaczej: 400 m2, 

c) dla zabudowy szeregowej 300 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej bez”o`rednio ”rzylegającej do dróg okre`lonych na 
rysunku zmiany planu: 

a) 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 12 m dla zabudowy bliuniaczej, 

c) 8 m dla zabudowy szeregowej; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzy-

legającego ”asa drogowego, zawarty w ”rzedziale 75º - 105º; 
4) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznejŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.2030.KDW i/lub Z.G.2034.KDW i/lub Z.G.2039.KD.D i/lub Z.G.2023.KD.D i/lub 

Z.G.2022.KDL; 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach: 

Z.G.2022.KD.L, Z.G.2023.KD.D, Z.G.2039.KD.D Z.G.2030.KDW, Z.G.2034.KDW. 

§ 18. Teren elementarny Z.G.2011.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowane. 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1, do”uszcza się ”omniejszenie minimalnej 
”owierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie nie-

zbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenuŁ 
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3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanuŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się wtórnego ”odziaJu dziaJek zabudowanychŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów) iłlub źŁGŁ2030ŁKŚW iłlub źŁGŁ2034ŁKŚW; 
2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach: 

Z.G.2022.KD.L, Z.G.2030.KDW, Z.G.2034.KDW. 

§ 19. Teren elementarny Z.G.2012.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%Ł 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej: 35%, 
b) dla zabudowy bliuniaczej: 40%, 
c) dla zabudowy szeregowej 50%; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) w granicach obszaru oznaczonego na rysunku zmiany planu 1.KDW - droga wewnętrznaŁ 
6) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia nowej dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej: 800 m2, 

b) dla zabudowy bliuniaczej: 400 m2, 

c) dla zabudowy szeregowej 300 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej bez”o`rednio ”rzylegającej do dróg okre`lonych na 
rysunku zmiany planu: 

a) 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 12 m dla zabudowy bliuniaczej, 

c) 8 m dla zabudowy szeregowej; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzy-

legającego ”asa drogowego, zawarty w ”rzedziale 75º - 105º; 
4) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznejŁ 
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5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: źŁGŁ2021ŁKŚŁL (źbójnicka) iłlub źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów) iłlub źŁGŁ2023ŁKŚŁŚ 
i/lub Z.G.2039.KD.D i/lub drogi 1.KDW; 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 

którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu 
w ulicach: Z.G.2021.KD.L, Z.G.2022.KD.L, Z.G.2023.KD.D, Z.G.2039.KD.D i drodze 1.KDW; 

2) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV do likwidacji. 

§ 20. Teren elementarny Z.G.2013.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1, do”uszcza się ”omniejszenie minimalnej 
”owierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie nie-

zbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenuŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się wtórnego ”odziaJu dziaJek zabudowanychŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga terenu z ulic: Z.G.2024.KD.D (Tyniecka) i/lub Z.G.2025.KD.D (Tyniecka) i/lub Z.G.2031.KDW 

(Lajkonika) i/lub Z.G.2022.KD.L; 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach: 

Z.G.2022.KD.L, Z.G.2024.KD.D, Z.G.2025.KD.D i Z.G.2031.KDW. 
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§ 21. Teren elementarny Z.G.2014.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1), do”uszcza się ”omniejszenie minimal-

nej ”owierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie 

niezbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenu; 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 40%; 
3) budynki kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się wtórnego ”odziaJu dziaJek zabudowanychŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów) iłlub źŁGŁ2031ŁKŚW (Lajkonika) iłlub źŁGŁ2033ŁKŚW 
(Halna) i/lub Z.G.2050.KD.D (Tyniecka); 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach: 

Z.G.2022.KD.L, Z.G.2031.KDW i Z.G.2033.KDW, Z.G.2050.KD.D. 

§ 22. Teren elementarny Z.G.2015.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%; 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) dla zabudowy wolno stojącej 35%, 
b) dla zabudowy bliuniaczej 40%, 
c) dla zabudowy szeregowej 50%; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanuŁ 
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4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna powierzchnia nowej dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej: 800 m2, 

b) dla zabudowy bliuniaczej: 400 m2, 

c) dla zabudowy szeregowej 300 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej bez”o`rednio ”rzylegającej do dróg okre`lonych na 
rysunku zmiany planu: 

a) 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 12 m dla zabudowy bliuniaczej, 
c) 8 m dla zabudowy szeregowej; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzy-

legającego ”asa drogowego, zawarty w przedziale 75º - 105º; 
4) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznej; 
5) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki nr 27ł1 obręb 2132 w s”osób okre`lony na rysunku zmiany ”lanu, do-

”uszczalnymi liniami ”odziaJów parcelacyjnych. 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: Z.G.2023.KD.D i/lub Z.G.2036.KDW - z zastrzeweniem ”unktu 4; 
2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

c) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej; 
4) do”uszcza się obsJugę dziaJki 24ł4 obręb 2132 z terenu źŁGŁ2022ŁKŚŁL ”o”rzez drogę wewnętrzną 

1.KDW w terenie Z.G.2012.MN,U; 

5) do czasu budowy ulicy źŁGŁ2023ŁKŚŁŚ do”uszcza się obsJugę dziaJki nr 27ł1 obręb 2132 ”o”rzez 
istniejący tymczasowy dojazd w terenie źŁGŁ2003ŁMN,U, okre`lony na rysunku zmiany ”lanuŁ ObsJu-

ga dotyczy tych dziaJek, w granicach których dojazd ten funkcjonujeŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach: Z.G.2023.KD.D, 

źŁGŁ2036ŁKŚW oraz drogi wewnętrznej 1ŁKŚW w terenie Z.G.2012.MN,U. 

§ 23. Teren elementarny Z.G.2016.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1, do”uszcza się ”omniejszenie minimalnej 
”owierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie nie-

zbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenuŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi; 

3) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
5) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 
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4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się wtórnego ”odziaJu dziaJek zabudowanychŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów) iłlub źŁGŁ2032ŁKŚW (Halna); 
2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach: 

Z.G.2022.KD.L, Z.G.2050.KD.D, Z.G.2032.KDW i Z.G.2033.KDW. 

§ 24. Teren elementarny Z.G.2017.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1, do”uszcza się ”omniejszenie minimalnej 
”owierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie nie-

zbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenuŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 
5) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się wtórnego ”odziaJu dziaJek zabudowanychŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: Z.G.2032.KDW (Halna) i/lub Z.G.2033.KDW (Halna) i/lub Z.G.2050.KD.D Tyniecka); 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o istniejące sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach: Z.G.2050.KD.D, 

Z.G.2032.KDW i Z.G.2033.KDW. 
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§ 25. Teren elementarny Z.G.2018.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 
2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50% - z zastrze-

weniem ”kt 2; 

2) na dziaJkach budowlanych zabudowanych w dniu wej`cia w wycie niniejszej zmiany ”lanu, na których 
nie jest mowliwe zachowanie wskaunika okre`lonego w pkt 1, do”uszcza się ”omniejszenie minimalnej 
”owierzchni biologicznie czynnej nie więcej niw o 5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, w zakresie nie-

zbędnym dla ”o”rawy funkcjonowania budynku mieszkalnego lub standardu wy”osawenia terenu; 

3) wzdJuw ulŁ śuro”ejskiej do”uszcza się realizację sz”aleru zieleni wysokiejŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej 35%, 
b) dla zabudowy bliuniaczej 40%, 
c) dla zabudowy szeregowej 50%; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia nowej dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej: 800 m2, 

b) dla zabudowy bliuniaczej: 400 m2, 

c) dla zabudowy szeregowej 300 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej bez”o`rednio ”rzylegającej do dróg okre`lonych na 
rysunku zmiany planu: 

a) 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 12 m dla zabudowy bliuniaczej, 
c) 8 m dla zabudowy szeregowej; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzy-

legającego ”asa drogowego, zawarty w ”rzedziale 75º - 105º; 
4) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznejŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: źŁGŁ2021ŁKŚŁL (źbójnicka) iłlub źŁGŁ2022ŁKŚŁL (Harnasiów) iłlub źŁGŁ2024ŁKŚŁŚ 
(Tyniecka) i/lub Z.G.2050.KD.D (Tyniecka); 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 
4) istniejący ciąg ”ieszy na dziaJce nr 124 (dr) do zachowania. 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu 
w ulicach: Z.G.2021.KD.L, Z.G.2022.KD.L, Z.G.2024.KD.D, Z.G.2050.KD.D i Z.G.2040.KPR; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację, skablowanie na”owietrznej sieci elektro-

energetycznej 15 kV w nowej lokalizacji. 
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§ 26. Teren elementarny Z.G.2019.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%; 
2) wzdJuw ulŁ śuro”ejskiej do”uszcza się realizację sz”aleru zieleni wysokiejŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 

a) dla zabudowy wolno stojącej 35%, 
b) dla zabudowy bliuniaczej 40%, 
c) dla zabudowy szeregowej 50%; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanuŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia nowej dziaJki budowlanej: 

a) dla zabudowy wolno stojącej: 800 m2, 

b) dla zabudowy bliuniaczej: 400 m2, 

c) dla zabudowy szeregowej 300 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej bez”o`rednio ”rzylegającej do dróg okre`lonych na 
rysunku zmiany planu: 

a) 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 12 m dla zabudowy bliuniaczej, 
c) 8 m dla zabudowy szeregowej; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzy-

legającego ”asa drogowego zawarty w ”rzedziale 75º - 105º, w pasie minimum 15 metrów wzdJuw 
ulicy. 

4) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznejŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu: źŁGŁ2021ŁKŚŁL (źbójnicka) iłlub źŁGŁ2029ŁKŚW; 
2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc postojowych, 

którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach: 

Z.G.2021.KD.L i Z.G.2029.KDW. 

§ 27. Teren elementarny Z.G.2020.MN,U 

1. ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 

2) do”uszcza się usJugi wbudowaneŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 50%; 
2) wzdJuw ulŁ śuro”ejskiej do”uszcza się realizację sz”aleru zieleni wysokiejŁ 
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3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 9,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki kryte dachami stromymi minimum dwuspadowymi; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 

a) dla zabudowy wolno stojącej 35%, 
b) dla zabudowy bliuniaczej 40%, 
c) dla zabudowy szeregowej 50%; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanu; 
5) do”uszcza się lokalizację stacji telefonii komórkowej w obszarze ”omiędzy ”oJudniową i zachodnią 

granicą ”lanu a istniejącą na”owietrzną elektroenergetyczną linią WN-110 kV; 

6) w granicach obszaru oznaczonego na rysunku zmiany planu 1.KDW - droga wewnętrzna w formie 

ciągu ”ieszo jezdnego bez wydzielania jezdni i chodnikówŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia nowej dziaJki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolno stojącej: 800 m2, 

b) dla zabudowy bliuniaczej: 400 m2, 

c) dla zabudowy szeregowej 300 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej bez”o`rednio ”rzylegającej do dróg okre`lonych na 
rysunku planu: 

a) 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 12 m dla zabudowy bliuniaczej, 
c) 8 m dla zabudowy szeregowej; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzy-

legającego ”asa drogowego, zawarty w ”rzedziale 75º - 105º; 
4) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznejŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjne: 

1) obsJuga z terenu: źŁGŁ2021ŁKŚŁL (źbójnicka) iłlub źŁGŁ2029ŁKŚW iłlub drogi wewnętrznej 1ŁKŚW; 
2) obsJugę dziaJki 44ł22 obręb 2132 Pogodno ustala się ”o”rzez dziaJkę 1ł52 obręb 2126 Pogodno lub 

”o”rzez dzŁ 44ł51 obręb 2132 Pogodno; 
3) obsJugę dziaJki nr 44ł51 obręb 2132 Pogodno ustala się ”o”rzez dziaJkę 1ł52 obręb 2126 Pogodno 

lub od ulicy Europejskiej; 

4) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszczeniem na te-

renie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, 
którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 5; 

5) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: 
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/ 1 mieszkanie; 

b) biura i usJugi - 3 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu 
w ulicach: Z.G.2021.KD.L, Z.G.2029.KDW; 

2) napowietrzna elektroenergetyczna linia WN-110 kV z zasięgiem oddziaJywania linii oznaczone na ry-

sunku zmiany planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) istniejąca sJu”owa stacja transformatorowa 15ł0,4 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy stacji w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację, skablowanie na”owietrznej sieci elektro-

energetycznej 15 kV w nowej lokalizacji; 

5) w granicach obszaru oznaczonego na rysunku zmiany ”lanu 1ŁKŚW do”uszcza się ”rowadzenie sieci: 
wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej. 
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§ 28. Teren elementarny Z.G.2021.KD.L - ul. źbójnicka 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie zieleni wysokiej wzdJuw ulicy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących w odstę”ach mniejszych niw 150 m; 

2) zakazuje się - z zastrzeweniem ”kt 3 - zagospodarowania tymczasowego: 

3) do”uszcza się lokalizacje obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego 
n”Ł wiaty, kioskowiaty, budki telefoniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe it”Ł o ile ich usytu-

owanie nie ”owoduje ograniczeL dla komunikacji koJowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków 
i sygnaJów drogowychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy: 

a) na odcinku od ul. Harnasiów do granicy miasta - 15 m, 

b) na odcinku od ul. Harnasiów do ulŁ Europejskiej - zmienna od 15 m do 20,90 m, zgodnie z rysun-

kiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki i `ciewka rowerowa na odcin-

ku od ul. Europejskiej do ul. Harnasiów; 
2) ”rzebieg `ciewki ”oza jezdnią ulicy, okre`lony na rysunku zmiany ”lanuŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji; 

2) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV do likwidacji; 

3) ”rojektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sani-

tarna i deszczowa. 

§ 29. Teren elementarny Z.G.2022.KD.L - ul. Harnasiów i ul. Samborska 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie zieleni wysokiej wzdJuw ulicyŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących w odstę”ach mniejszych niw 150 m; 

2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego - z zastrzeweniem ”kt 3 i 4; 

3) ustalenie w pkt 2 nie dotyczy zagos”odarowania tymczasowego zielenią niską (w tym krzewami) 

”asów ”oza jezdnią ulicy; 
4) do”uszcza się lokalizacje obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego 

n”Ł wiaty, kioskowiaty, budki telefoniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe it”Ł o ile ich usytu-

owanie nie ”owoduje ograniczeL dla komunikacji koJowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków 
i sygnaJów drogowychŁ 

5) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy zmienna od 12 m do 16,7 m, zgodnie z rysunkiem zmiany 

planu. 
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5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodnikiŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji; 

2) kanaJ strumienia Gumieniec o `rednicy 2x1,0 m z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze stacją transformatorową sJu”ową 
15/0,4 kV do likwidacji; 

4) elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV do likwidacji; 

5) ”rojektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sani-

tarna i deszczowa. 

§ 30. Teren elementarny Z.G.2023.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie zieleni wysokiej wzdJuw ulicy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących w odstę”ach mniejszych niw 150 m; 

2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego - z zastrzeweniem ”kt 3 i 4; 

3) ustalenie w pkt 2 nie dotyczy zagos”odarowania tymczasowego zielenią niską (w tym krzewami) 

”asów ”oza jezdnią ulicy; 
4) do”uszcza się lokalizacje obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego 

n”Ł wiaty, kioskowiaty, budki telefoniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe it”Ł o ile ich usytu-

owanie nie ”owoduje ograniczeL dla komunikacji koJowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków 
i sygnaJów drogowychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy 12 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji; 

2) ”rojektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sani-

tarna i deszczowa. 

§ 31. Teren elementarny Z.G.2024.KD.D - - ul. Tyniecka (czę`ć) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. ustalenia ekologiczne 

Śo”uszcza się w”rowadzenie równogatunkowej zieleni wzdJuw ulicyŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego - z zastrzeweniem ”kt 2 i 3; 

2) ustalenie w pkt 1 nie dotyczy zagos”odarowania tymczasowego zielenią niską (w tym krzewami) 

”asów ”oza jezdnią ulicy; 
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3) do”uszcza się lokalizacje obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów zainwestowania miejskiego 
n”Ł budki telefoniczne, Jawki, tradycyjne sJu”y ogJoszeniowe it”Ł o ile ich usytuowanie nie powoduje 

ograniczeL dla komunikacji koJowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowychŁ 
4) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 12 m do 12,2 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i desz-

czowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 32. Teren elementarny Z.G.2025.KD.D - ul. Tyniecka (czę`ć) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie równogatunkowej zieleni wzdJuw ulicyŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
2) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 9,9 m do 10 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minŁ jednostronny chodnik; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i desz-

czowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 33. Teren elementarny Z.G.2026.KD.D - ul. Sądecka 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie równogatunkowej zieleni wzdJuw ulicyŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,2 m do 12,1 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 

2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i desz-

czowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 
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§ 34. Teren elementarny Z.G.2027.KD.D - ul. Tyniecka (czę`ć) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Obowiązuje w”rowadzenie równogatunkowej zieleni wzdJuw ulicyŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
2) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 12 m do 14 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minŁ jednostronny chodnik; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji; 

2) ”rojektowana sieć gazowa i kanalizacja sanitarna. 

§ 35. Teren elementarny Z.G.2028.KD.D - ul. Nie”oJomicka 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

WzdJuw ulicy w”rowadza się równogatunkową zieleLŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,2 m do 12,1 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minŁ jednostronny chodnik; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i desz-

czowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 36. Teren elementarny Z.G.2029.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

WzdJuw ulicy w”rowadza się równogatunkową zieleLŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy 10 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu oraz budowy w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej 

oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 37. Teren elementarny Z.G.2030.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

WzdJuw ulicy w”rowadza się równogatunkową zieleLŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8 m do 14,7 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minŁ jednostronny chodnik; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i desz-

czowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 38. Teren elementarny Z.G.2031.KDW - ul. Lajkonika 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

WzdJuw ulicy w”rowadza się równogatunkową zieleLŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8 m do 10,3 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minŁ jednostronny chodnik; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i desz-

czowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 39. Teren elementarny Z.G.2032.KDW - ul. Halna (czę`ć) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie równogatunkowej zieleni wzdJuw ulicyŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ulica w formie ciągu ”ieszo - jezdnego o szeroko`ci 5 m; 

2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i desz-

czowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 40. Teren elementarny Z.G.2033.KDW - ul. Halna (czę`ć) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

WzdJuw ulicy w”rowadza się równogatunkową zieleLŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
2) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch pasach ruchu, min. jednostronny chodnik; 

2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i desz-

czowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 41. Teren elementarny Z.G.2034.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie równogatunkowej zieleni wzdJuw ulicy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy zmienna od 9 m do 10 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki; 
2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 42. Teren elementarny Z.G.2035.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie równogatunkowej zieleni wzdJuw ulicyŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) droga bez wydzielania jezdni i chodników; 
2) zakazuje się lokalizacji reklam wolnostojącychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy 8 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Droga w formie ciągu ”ieszo - jezdnego o szeroko`ci minŁ 5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 43. Teren elementarny Z.G.2036. KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Dopuszcza się w”rowadzenie równogatunkowej zieleni wzdJuw ulicyŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się lokalizacji reklam wolnostojącychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających drogi 10 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minŁ jednostronny chodnik; 
2) drogę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 44. Teren elementarny Z.G.2037.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie równogatunkowej zieleni wzdJuw drogiŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) droga bez wydzielania jezdni i chodników; 
2) zakazuje się lokalizacji reklam wolnostojącychŁ 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających ulicy zmienna od 10 m do 22,5 m, zgodnie z rysunkiem zmiany 

planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Droga w formie ciągu ”ieszo - jezdnego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej 
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację, skablowanie na”owietrznej sieci elektro-

energetycznej 15 kV w nowej lokalizacji. 

§ 45. Teren elementarny Z.G.2038.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie równogatunkowej zieleni wzdJuw ulicyŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Droga w formie ciągu ”ieszo - jezdnego o szeroko`ci 5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i desz-

czowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 46. Teren elementarny Z.G.2039.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie równogatunkowej zieleni wzdJuw ulicy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) droga bez wydzielania jezdni i chodników; 
2) zakazuje się lokalizacji reklam wolnostojącychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 5,9 m do 6 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

Ulica w formie ciągu ”ieszo jezdnego o szeroko`ci minŁ 5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy w nowej lokalizacji; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej 
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
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§ 47. Teren elementarny Z.G.2040.KPR 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo - rowerowy. Inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się w”rowadzenie równogatunkowej zieleniŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 12,9 m do 15,1 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ustala się minimalną szeroko`ć ciągu ”ieszego - 2 m; 

2) ustala się minimalną szeroko`ć dwukierunkowej `ciewki rowerowej - 3 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i desz-

czowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 48. Teren elementarny Z.G.2041.ZP 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządzona - skwer miejski. Inwestycja celu publicznego. 

2. ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej; 
2) obowiązuje zagos”odarowanie terenu zielenią niskąŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zabudowy terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji reklam; 
3) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.2022.KD.L (Samborska) i Z.G.2040.KPR; 

2) zakazuje się lokalizacji miejsc ”arkingowych; 
3) w granicach terenu obowiązuje lokalizacja studni awaryjnejŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

KanaJ strumienia Gumieniec o `rednicy 2x1,0 m z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy w nowej lokalizacji. 

§ 49. Teren elementarny Z.G.2042.E 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni przepuszczalnej. 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 
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4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.2037.KDW; 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

SJu”owa stacja transformatorowa 15ł0,4 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy wolno stojącej stacji w nowej lokalizacji. 

§ 50. Teren elementarny Z.G.2043.E 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnejŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu źŁGŁ2026ŁKŚŁŚ (Sądecka); 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 

§ 51. Teren elementarny Z.G.2044.E 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnejŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 metra; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanuŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.2023. KD.D; 

2) w granicach terenu lokalizuje się jedno miejsce postojowe. 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV. 
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§ 52. Teren elementarny Z.G.2045.E 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnejŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 metra; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanuŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.2023.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV. 

§ 53. Teren elementarny Z.G.2046.E 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnej. 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.2050.KD.D (Tyniecka); 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 

§ 54. Teren elementarny Z.G.2047.E 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnejŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 metra; 
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4) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany planu. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu źŁGŁ2021ŁKŚŁL (źbójnicka); 
2) w granicach terenu lokalizuje się jedno miejsce ”ostojoweŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV. 

§ 55. Teren elementarny Z.G.2048.E 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. ustalenia ekologiczne 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni przepuszczalnej. 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 metra; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanuŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z ulicy Europejskiej; 

2) w granicach terenu lokalizuje się jedno miejsce ”ostojoweŁ 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV. 

§ 56. Teren elementarny Z.G.2049.E 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się urządzenie dojazdu do stacji transformatorowej jako nawierzchni ”rze”uszczalnejŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego; 

3) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 3,5 metra; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku zmiany ”lanuŁ 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.2029.KDW; 

2) w granicach terenu lokalizuje się jedno miejsce ”ostojoweŁ 
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6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV. 

§ 57. Teren elementarny Z.G.2050.KD.D - ul. Tyniecka (czę`ć) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. Inwestycja celu publicznego. 

2. ustalenia ekologiczne: 

WzdJuw ulicy w”rowadza się równogatunkową zieleLŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 

2) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8,5 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni 
i chodników); 

2) ulicę obejmuje się strefą ruchu us”okojonegoŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i desz-

czowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 58. Teren elementarny Z.G.2051.KPS 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `ciekówŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się obsadzenie granic terenu zielenią wysokąŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 

4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga od ulŁ Jagodowej poprzez teren Z.G.2001.ZP; 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Prze”om”ownia `cieków sanitarnych z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 

§ 59. Teren elementarny Z.G.2052.KPS 

1. ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `ciekówŁ 

2. ustalenia ekologiczne: 

Śo”uszcza się obsadzenie granic terenu zielenią wysokąŁ 

3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących i wbudowanych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego. 
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4. ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga z terenu Z.G.2036.KDW; 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Projektowana ”rze”om”ownia `cieków sanitarnychŁ 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 60. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 

1) 30% dla terenów: 
a) Z.G.2002.MN; 

b) Z.G.2003.MN,U z wyJączeniem dziaJek nr 8/9, 8/10, 8/11, 8/17, 8/18, 8/16, 144, 145, 146, 147; 

c) Z.G.2004.MN,U z wyJączeniem dziaJek nr 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 1ł10 oraz czę`ci dziaJki 11ł3 o szeroko`ci 130 m wzdJuw ulŁ Harnasiów; 
d) Z.G.2009.MN,U; 

e) Z.G.2010.MN,U; 

f) Z.G.2012.MN,U z wyJączeniem ”asa terenu o szeroko`ci 120 m wzdJuw ulŁ Harnasiów; 
g) Z.G.2015.MN,U 

h) Z.G.2019.MN,U - z wyJączeniem obszaru o szeroko`ci 180 m od wschodniej granicy terenu; 

i) Z.G.2020.MN,U - z wyJączeniem obszaru o szeroko`ci 200 m od wschodniej granicy terenu; 

j) Z.G.2050.MN,U z wyJączeniem dziaJek nr 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171; 

ｦ z wyJączeniem gruntów komunalnych; 
2) 0% dla gruntów komunalnych na włw terenach oraz dla ”ozostaJych terenów objętych niniejszą 

zmianą ”lanemŁ 

§ 61. Na obszarze objętym zmianą ”lanu uchwaloną niniejszą uchwaJą traci moc uchwaJa Nr 893/05 

Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania Prze-

strzennego ｭGumieLce - Harnasiówｬ w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 14, 

poz. 262). 

§ 62. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi MiastaŁ 

§ 63. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminyŁ 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Bazyli Baran 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LI/1318/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LI/1318/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LI/1318/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGumieLce - Harnasiów 2ｬ 
w Szczecinie 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) - zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, `ciewkami ro-

werowymi, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w ro-

zumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska, 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”oza liniami rozgraniczającymi ulicŁ 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. 
Numer terenu 

elementarnego 
Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1 Z.G.2021.KD.L ulŁ źbójnicka - ulica lokalnaŁ Ulica do bez”o`redniej obsJugi ”rzylegJej zabudowyŁ 
Przewidywana budowa `ciewki rowerowejŁ Budowa sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

2 Z.G.2023.KD.D Planowana ulica dojazdowa. Przewidywana budowa jezdni wraz z obustronnymi 

chodnikamiŁ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej. 

3 Z.G.2039.KD.D Planowana ulica dojazdowaŁ Przewidywana budowa ulicy w formie ciągu ”ieszo 
jezdnego. 

4 Z.G.2022.KD.L Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

5 Z.G.2034.KDW Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
6 Z.G.2035.KDW Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
7 Z.G.2036.KDW Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
8 Z.G.2037.KDW Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 
9 Z.G.2039.KDW Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać się będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. 

ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce ko-

munalnej i o ochronie `rodowiskaŁ 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska ŚzŁ U. Nr 62, 

poz. 627 z ”óuniejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 

kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
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§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z ”óuniejszymi zmianami) ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta ”ŁnŁ: ｭWieloletni Program Inwestycyjnyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747), ze `rodków wJa-

snych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wielo-

letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez 

budwet miastaŁ 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie artŁ 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LI/1318/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 wrze`nia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ｭGumieLce-Harnasiów 2ｬ w Szczecinie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413, zm. 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGumieLce-Harnasiów 2ｬ 
w Szczecinie, wyJowonego cztery razy do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko: 

a) w dniach od 18 listopada 2009 r. do 10 grudnia 2009 r. - wniesiono 3 uwagi 

b) w dniach od 20 stycznia 2010 r. do 10 lutego 2010 r. - nie wniesiono uwag 

c) w dniach 11 czerwca 2010 r. do 2 lipca 2010 r. - wniesiono 3 uwagi 

d) w dniach 10 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. - wniesiono 1 uwagę 

zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin ProtokoJami: 

a) Nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

b) Nr 2 z dnia 1 marca 2010 r. 

c) Nr 3 z dnia 20.07. 2010 r. 

d) Nr 4 z dnia 20 wrze`nia 2010 r. 

roz”atrzyJ ”owywsze uwagiŁ 
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§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonych uwag: 

1) uwaga dotycząca nastę”ujących zagadnieL: 
a) korekta za”isów o parcelacji w odniesieniu do dziaJek wydzielanych na koLcu sięgacza źŁGŁ2037 

KDW, w terenie Z.G.2002MN poprzez zmniejszenie szeroko`ci frontów dziaJek do minŁ 10 m - 

uwaga uwzględniona 

b) korekta za”isów w terenie Z.G.2002MN, w zakresie ustaleL dotŁ obsJugi inwynieryjnej, ”olegająca 
na do”uszczeniu od”rowadzania wód o”adowych do indywidualnych zbiorników na terenie kaw-
dej z wydzielonych w ”rzyszJo`ci dziaJek ”od zabudowę lub do ”obliskiego cieku wodnego - 

strumienia ｭGumieniecｬ - uwaga uwzględnionaŁ 
c) zmianę za”isu dotyczącego linii na”owietrznej SN-15 KV o jej likwidację w terenie Z.G.2002 MN 

i ”rzeniesienie lub ”rzeJowenie jako linii kablowej w teren drogi źŁGŁ2037ŁKŚW bądu ”ozostawie-

nie brzmienia dotychczasowego zapisu planu tj.: ｭistniejąca na”owietrzna elektroenergetyczna li-
nia SN-15 kV do przebudowyｬ, usunięcie ”rojektowanego w tym zakresie zapisu ｭdopuszcza 

sięｬ, gdyw nawet w ”rzy”adku ”otrzeby rozbudowy czy ”rzebudowy linii umowliwi on ”ozosta-

wienie wJa`cicielowi linii energetycznej ”ozostawienie jej w dotychczasowej postaci jako linii na-

”owietrznej nad dziaJką, co byJoby s”rzeczne z przeznaczeniem tego terenu pod zabudowę 
mieszkaniową - uwaga nieuwzględniona, istniejąca linia mowe być ”rzebudowana lub zlikwidowa-

na jak równiew mowe być ”rzeJowona w projektowany pas drogowy, pozostawienie jednoznaczne-

go za”isu nie uzyskaJo akce”tacji wJa`ciciela sieciŁ Linie mowna ”rzeJowyć, tym samym mowna ”o 
”rzeJoweniu ”ozyskać teren ”od zabudowę mieszkaniowąŁ 

2) uwaga dotycząca rozszerzenia ”rzeznaczenia terenu źŁGŁ2019ŁMN,U o zabudowę szeregową - uwaga 

uwzględniona, do”uszczona mowliwo`ć realizacji zabudowy szeregowej na niezainwestowanych tere-

nach objętych zmianą ”lanuŁ 
3) uwaga dotycząca mowliwo`ć likwidacji stacji transformatorowej źŁGŁ2047Łś lub ”rzeniesienie jej bez-

”o`rednio do ulŁ źbójnickiej - uwaga uwzględniona, stację transformatorową ”rzeniesiono na dziaJkę 
”rzylegającą bez”o`rednio do ulicy źbójnickiejŁ 

4) uwaga dotycząca ”rzyJączenia ”lanowanych budynków na dziaJce nr 24/4 do sieci gazowej, wodo-

ciągowej, energetycznej, znajdujących się dziaJce 24ł3 - uwaga nieuwzględnionaŁ Pozostawiono mow-
liwo`ć obsJugi ”odJączenia dziaJki do ”rojektowanych sieci inwynieryjne uzbrojenia terenu w ulicach 

Z.G.2023.KD.D i Z.G.2036.KDW. 

5) uwaga dotycząca zmiany wysoko`ci stawki ”rocentowej z 30% na 0%Ł Uwaga nieuwzględniona, 
”rzyjęto zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ”rzestrzennym stawkę 
30%, ”oniewaw zmiana ”lanu rozszerza mowliwo`ci inwestycyjne ”o”rzez w”rowadzenie intensyw-

niejszej zabudowy. 

6) uwaga dotycząca zbierania wód o”adowych do szczelnych zbiorników retencyjnychŁ Le”szym roz-

wiązaniem jest roz”rowadzenie wód o”adowych ”o”rzez dreny na terenie dziaJki - uwaga nie-

uwzględniona z uwagi na brak mowliwo`ci od”rowadzenia wód drenawowych i opadowych w grunt. 

Wystę”ujące grunty stanowią w większo`ci obszaru grunty nie”rze”uszczalne i sJabo”rze”uszczalne, 
w związku z tym w obszarze zmiany ”lanu mowe doj`ć do stagnowania (zastoje wód) i zanieczysz-

czenia wód ”odziemnych, jeweli wody te będą od”rowadzane z ”owierzchni dróg dojazdowych 
i utwardzonychŁ Problem dotyczy równiew wód o”adowych z dachów, dlatego w zmianie planu do-

puszczono ich retencjonowane i gromadzenie w zbiornikach otwartych lub szczelnych. 

7) uwaga dotycząca ”rzywrócenia ”rzebiegu drogi źŁGŁ2029ŁKŚW ”o `ladzie wyznaczonym w dotych-

czas obowiązującym ”lanie z zakwalifikowaniem jej do drogi klasy dojazdowej - uwaga bezprzedmio-

towa w czę`ci dotyczącej ”rzebiegu drogi, gdyw w zmianie planu droga i jej ”arametry ”ozostają bez 
zmianŁ Nie uwzględniono zmiany drogi wewnętrznej na ulicę ”ubliczną - dojazdową, ”ozostawiono 
klasyfikację jak w obowiązującym ”lanie, ”oniewaw za”rojektowana sieć dróg dojazdowych i lokal-

nych jest wystarczająca dla ”rawidJowej obsJugi komunikacyjnej osiedlaŁ W zaJączniku nr 3 uzupeJ-
niono wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy o ”rzedmiotową drogęŁ 
1894 

 

  


