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UCHWAIA Nr LVIIł4ń9łńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W LESKU 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Lesko 7" 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) oraz ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium Uwarun—owaL 
i Kierun—ów źagos”odarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Les—oｬ, uchwalonym UchwaJą 
Nr XVIII/168/2000 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 

5 ”audzierni—a 2ŃŃŃ ro—u z ”óunie–szymi zmianami, 
 

Rada Miejska w Lesku 

 uchwala, co nastę”uje 

 

§ 1. ńŁ Uchwala się Mie–scowy Plan 
źagos”odarowania Przestrzennego ｭLes—o 7" 
w mie`cie Les—o, zwany dale– ”lanemŁ źaJączni—ami 
do ninie–sze– UchwaJy są:  
 

1) zaJączni— nr ń ｦ arkusze: A, B ,C, D, E i F ｦ 

rysunek planu w s—ali ń:ńŃŃŃ stanowiący –e– 
integralną czę`ć,  

 

2) zaJączni— nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania.  

 

§ 2. ńŁ Rysune— obowiązu–e w zakresie 

o—re`lonym oznaczeniami ”lanuŁ  
 

2. Tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagos”odarowania oznaczone są na rysun—u 
”lanu symbolami literowymi od”owiada–ącymi ich 
przeznaczeniu ustanowionemu ”rze”isami uchwaJy 
oraz oznaczeniami cyfrowymi (numerami) 

wyrównia–ącymi –e s”o`ród innych terenówŁ  
 

§ 3. ńŁ Ustaleniami obowiązu–ącymi na rysun—u 
”lanu są nastę”u–ące oznaczenia graficzne:  
 

1) granice obszaru ob–ętego ”lanem;  
 

2) linie rozgranicza–ące tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania;  

 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

 

4) symbole literowe oraz oznaczenia cyfrowe 

(numery) terenów:  
 

1. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 

MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z do”uszczeniem obie—tów 
usJugowych, rzemiosJa i handlu, numerowane kolejno 

od MN/U1 do MN/U19; MN/RE1 - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjalnej 

z do”uszczeniem obie—tów usJugowych i handlu, 

numerowane kolejno od MN/RE1.1 do MN/RE1.2; 

MN/RE2 ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej rezydencjalnej, numerowane kolejno od 

MN/RE2.1 do MN/RE2.3; MN/L1 - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem na 

cele rekreacji indywidualnej; 

 

2. TERENY ZABUDOWY USIUGOWśJ 
I PRODUKCYJNEJ U1 - tereny zabudowy usJugowe–, 
rzemiosJa i handlu, z do”uszczeniem obie—tów 
”rodu—cy–nych, s—Jadów i magazynów; U2 - tereny 

zabudowy usJugowe–, rzemiosJa i handlu; UT1 - tereny 

zabudowy usJug turysty—i; UT2 - tereny zabudowy 

usJug turysty—i, numerowane —ole–no od UT2Łń do 
UT2.10; UKD1 - tereny zabudowy usJug —omuni—ac–i 
samochodowej; US1 - tereny sportu i rekreacji; P - 

tereny obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów 
i magazynów, numerowane —ole–no od Pń do P5Ł 

 

3. TERENY ZIELENI ZP/US - tereny zieleni 

urządzone–, s”ortu i rekreacji z do”uszczeniem usJug 
gastronomii, numerowane kolejno od ZP/US1 do 

ZP/US5; ZP - tereny zieleni urządzone–, numerowane 
kolejno od ZP1 do ZP3; Zn - tereny zieleni, 

numerowane kolejno od Zn1 do Zn15; ZL1 i ZL2/ ZL3 

ｦ lasy istnie–ąceł las ”ro–e—towanyŁ 
 

4Ł TśRśNY WÓŚ WSń - tereny wód 
powierzchniowych ｦ stawy, numerowane kolejno od 

WS1.1 do WS1.5; WS2 - tereny wód 
powierzchniowych - cieki wodne, numerowane kolejno 

od WS2.1 do WS2.11; 

 

5. TERENY KOMUNIKACJI KDｦG1 - tereny 

drogi publicznej ｦ drogi gJówne– istnie–ące–; KŚｦG2 - 

tereny drogi publicznej ｦ drogi gJówne– ”ro–e—towane–; 
KDｦZ - tereny dróg ”ublicznych ｦ drogi zbiorcze 

istnie–ące, numerowane —ole–no od KŚｦZ1.1 do KDｦ
Z1.2; KDｦL1 - tereny dróg ”ublicznych ｦ drogi lokalne 

istnie–ące, numerowane —ole–no od KŚｦL1.1 do KDｦ
L1.2; KDｦL2 - tereny dróg ”ublicznych ｦ drogi lokalne 

projektowane, numerowane kolejno od KDｦL2.1 do 

KDｦL2.5; KDｦD1 - tereny dróg ”ublicznych ｦ drogi 

do–azdowe istnie–ące, numerowane —ole–no od KŚｦ
D1.1 do KDｦD1.8; KDｦD2 - tereny dróg ”ublicznych 
ｦ drogi dojazdowe projektowane, numerowane kolejno 

od KDｦD2.1 do KDｦD2.18; KDｦW1 - tereny drogi 

wewnętrzne– istnie–ące–; KŚ-W2 - tereny dróg 
wewnętrznych ”ro–e—towanych, numerowane —ole–no 
od KDｦW2.1 do KDｦW2.6; KDｦP - tereny ”ar—ingów 
ogólnodostę”nych ｦ projektowanych, numerowane 

kolejno od KDｦP1 do KDｦP2. 
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6. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

E1 ｦ tereny infrastruktury elektroenergetycznej ｦ 

GJówny Pun—t źasilania istnie–ący; Wń - tereny 

infrastruktury wodociągowe– ｦ u–ęcie i zbiorniki wody 

istnie–ąceŁ 
 

§ 4. Ile—roć w tre`ci uchwaJy –est mowa o:  
 

ńŁ linii rozgranicza–ące– ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć linię, wrysowaną na rysun—u ”lanu, 
wyznacza–ącą granice terenów o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania;  

 

2. nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię, wrysowaną na rysun—u ”lanu, 
lub o—re`loną w ninie–sze– uchwale, —tóre– nie nalewy 
”rze—raczać w —ierun—u linii rozgranicza–ące– drogi lub 
terenu, przy lokalizowaniu budyn—ów oraz linię, 
w —tóre– mowe być usytuowana `ciana frontowa 
budynku, z wy–ąt—iem wysuniętych ”oza lico `ciany 
frontowe– fragmentów budyn—u: gan—i, wiatroJa”y, 
zadaszenia we–`ć, tarasów, schodów, ”ochylni dla 
nie”eJnos”rawnych, bal—onów, gzymsów, o—a”ów 
dachu i innych detali wystroju architektonicznego 

związanych z budynkami (tarasy, pochylnie, schody), 

zgodnie z ustaleniami ”lanu dla ”oszczególnych 
terenów;  

 

3. zabudowie mieszkaniowej rezydencjalnej ｦ 

oznacza to zabudowę budyn—ami rezydenc–onalnymi, 
miesz—alnymi –ednorodzinnymi, wolnosto–ącymi ｦ 

o ”owierzchni uwyt—owe– ”owywe– 3ŃŃ m2, 
lo—alizowanymi na dziaJ—ach o powierzchni nie 

mnie–sze– niw Ń,ń5 ha;  
 

4Ł dachach budyn—ów o geometrii nie 

”rosto—re`lne– ｦ oznacza to dachy, —tórych forma 
architektoniczna nie s—Jada się z linii prostych, a z linii 

—rzywych (Ju—ów, wycin—ów —oJa, owalu) lub 
z kombinacji linii prostych i krzywych.  

 

§ 5. ńŁ W obszarze ob–ętym ”lanem nie 
do”uszcza się:  
 

1) rozbudowy budyn—ów, zna–du–ących się 
”omiędzy linią rozgranicza–ącą drogi, a linią 
zabudowy w —ierun—u na–bliwsze– linii 
rozgranicza–ące– drogi;  

 

2) zmiany ”arametrów technicznych sieci 
w s”osób mogący ”ogorszyć warun—i 
zagos”odarowania terenów t–Ł ”owodu–ących 
zwię—szenie odlegJo`ci bez”ieczne– od sieci 
i urządzeL;  

 

3) realizac–i ”rzedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, za 
wy–ąt—iem dróg, ”ar—ingów, sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym inwestycji 

celu publicznego z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–Ł  
 

2Ł W obszarze ob–ętym ”lanem do”uszcza się:  
 

1) lo—alizac–ę urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej;  

 

2) przebudowy i nadbudowy istnie–ących 
budyn—ów zlo—alizowanych ”omiędzy linią 
rozgranicza–ącą drogi, a linią zabudowy;  

 

3) zmianę ele—troenergetycznych linii 
napowietrznych na podziemne ｦ kablowe;  

 

4) za”ewnienie obsJugi —omuni—acy–ne– dla dziaJe— 
budowlanych nie ma–ących bez”o`redniego 
dostę”u do drogi ”ubliczne– za ”o`rednictwem 
dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo - jezdnych, 

do–azdów, do–`ć i sJuwebno`ci;  
 

5) lo—alizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej w liniach rozgranicza–ących dróg;  

 

6) lo—alizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– ”oza terenami dróg, lecz wyJącznie 
w s”osób umowliwia–ący zagos”odarowanie 
tych terenów zgodnie z ustaleniami planu;  

 

7) lokalizac–ę ogrodzeL wzdJuw linii 
rozgranicza–ących dróg o wyso—o`ci caJ—owite– 
nie ”rze—racza–ące– ń,5 m od ”oziomu terenu 
drogi, ciągu ”ieszo ｦ –ezdnego, ciągu ”ieszego 
lub do–azdu, ”rzy czym do”uszcza się 
wywo”Joty strzywone do ta—ie– wyso—o`ci;  
 

3. W obszarze ob–ętym ”lanem ustala się:  
 

1) ochronę obie—tów zna–du–ących się w gminnej 

ewidenc–i zabyt—ów nieruchomych (2 —a”licz—i), 
wskazanych na rysunku planu; w celu ochrony 

obie—tów zabyt—owych:  
 

a) za—azu–e się wyburzenia i zmiany formy 

architektonicznej obie—tów,  
 

b) do”uszcza się remonty i —onserwac–ę,  
 

c) ”rzy remontach nalewy zadbać o maksymalne 

mowliwe zachowanie substanc–i zabyt—owe–,  
 

d) w ”rzy”ad—ach uzasadnionych na ”rzy—Jad: 
poszerzanie pasa drogowego, zapewnienie 

bez”ieczeLstwa ruchu drogowego i innymi 

zmianami zachodzącymi w zagospodarowaniu 

dziaJ—i lub terenu, do”uszcza się zmianę 
lo—alizac–i obie—tów ”odlega–ących ochronie,  

 

2) ustala się ochronę —onserwators—ą stanowis—a 
archeologicznego (Nr ewid. AZP115 79/26) 

wskazanego na rysunku planu jako strefa 

ochrony konserwatorskiej stanowiska.  

 

§ 6. ńŁ Ustala się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 

obie—tów usJugowych, rzemiosJa i handlu, oznaczone 

na rysunku planu symbolem MN/U, numerowane 

kolejno od MN/U1 do MN/U19.  

 

2. Ustala się dostę”no`ć —omuni—acy–ną 
terenów MNłU istnie–ącymi i projektowanymi drogami 

”ublicznymi, ”rzylega–ącymi do tych terenów 
i oznaczonymi na rysunku planu symbolami:  
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1) drogą gJówną KŚ ｦGń wyJącznie terenów 
MN/U1 i MN/U18 w s”osób nastę”u–ący:  

 

a) terenów MNłUń ”oJowonych ”o stronie 
”óJnocne– od te– drogi, –ednym z–azdem 
”ublicznym ws”ólnym dla wszyst—ich dziaJe— 
budowlanych;  

 

b) terenów MNłUń8 ”oJowonych ”o stronie 
”oJudniowe– istnie–ącymi z–azdami z drogi 

publicznej;  

 

2) innych terenów: zbiorczą KŚ-Z1.2, lokalnymi 

KD-L1 i KD-L2, dojazdowymi KD-D1 i KD-D2 

oraz wewnętrznymi KŚｦW1 i KDｦW2, 

bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez drogi 
wewnętrzne, ciągi ”ieszo-jezdne, dojazdy 

i do–`cia, —tóre mogą być lo—alizowane 
w terenach MN/U zgodnie z ustaleniami planu.  

 

3. Na terenach oznaczonych symbolem MN/U, 

o —tórych mowa w ust. 1 nie do”uszcza się lo—alizac–i 
”rzedsięwzięć mogących ”otenc–alne znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o, za wy–ąt—iem dróg, 
”ar—ingów, oraz sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej, w tym inwestycji celu publicznego 

z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–Ł  
 

4. Na terenach oznaczonych symbolem MN/U, 

o —tórych mowa w ust. 1 do”uszcza się:  
 

1) lo—alizac–ę obie—tów usJugowych, rzemiosJa 
i handlu, na dziaJ—ach z zabudową 
miesz—aniową –ednorodzinną;  

 

2) lo—alizac–ę bez ws—azania na rysun—u ”lanu: 
dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, 

ciągów ”ieszych oraz mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów (”ar—ingów), w s”osób nie 
ogranicza–ący zagos”odarowania dziaJe— 
sąsiadu–ących bez”o`rednio z terenami 

par—ingów;  
 

3) lo—alizac–ę zieleni urządzone–, form maJe– 
archite—tury, obie—tów z przeznaczeniem na 

cele rekreacyjno - s”ortowe (maJe bois—a 
sportowe, place zabaw);  

 

4) ”odziaJ na dziaJ—i budowlane oraz na 
”owię—szenie dziaJe—, zgodnie z zapisami ust. 5 

pkt 1;  

 

5) lo—alizowanie budyn—ów ”rzy granicy dziaJe— 
budowlanych.  

 

5. W terenach oznaczonych symbolem MN/U 

dla —sztaJtowania dziaJe— budowlanych oraz 
zabudowy, ustala się nastę”u–ące warun—i:  
 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJe— budowlanych:  

 

a) w zabudowie jednorodzinnej: - wolnosto–ące– 
dla jednego budynku mieszkalnego - 0,06ha, - 

bliuniacze– dla –ednego segmentu miesz—alnego 
- 0,03ha, - szeregowej dla jednego segmentu 

mieszkalnego - 0,02ha,  
 

b) dla zabudowy mieszkaniowej bez wydzielania 

dziaJe— ”od ”o–edyncze budyn—i ｦ 0,02ha;  

 

2) wyso—o`ć budyn—ów ”rzeznaczonych na ”obyt 
ludzi nie mowe ”rze—raczać 9,Ńm, a innych 

6,Ńm, licząc od `redniego ”oziomu terenu ”rzed 
gJównym we–`ciem do budyn—u;  

 

3) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw 3Ń% ”owierzchni 
dziaJ—i;  

 

4) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy —ubaturowe– 
w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i nie mowe 
”rze—raczać 5Ń%;  

 

5) w zabudowie o funkcji mieszanej z obiektami 

usJugowymi, rzemiosJa i handlu, powierzchnia 

terenu biologicznie czynnego nie mowe być 
mnie–sza niw 25%;  

 

6) w zabudowie o funkcji mieszanej z obiektami 

usJugowymi, rzemiosJa i handlu, wiel—o`ć 
powierzchni zabudowy kubaturowej 

w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i nie mowe 
”rze—raczać 65%;  

 

7) do”uszczalne –est —sztaJtowanie dachów 
budyn—ów –a—o dwu lub wielos”adowych 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 2Ńo do 45o, 
”Jas—ich, oraz o geometrii nie ”rosto—re`lne–;  

 

8) dopuszczalna minimalna szero—o`ć ciągów 
komunikacyjnych, w liniach rozgranicza–ących, 
bez wyznaczania na rysunku planu: drogi 

wewnętrzne– 6,Ńm, ciągu ”ieszo-jezdnego lub 

do–azdu 5,Ńm; do–`cia 4,5m,  
 

9) nie”rze—raczalna linia zabudowy dla budyn—ów, 
za wy–ąt—iem budyn—ów wymienionych 

w punkcie 10 i 11, zgodnie z oznaczeniami na 

rysunku planu - od —rawędzi –ezdni dróg, 
istnie–ących i projektowanych, wynosi 

minimum:  

 

a) 45,0m - drogi ”ubliczne– gJówne– istnie–ące– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD- 

Gń, dla budyn—ów mieszkalnych 

i gospodarczych,  

 

b) 25,0m - od drogi ”ubliczne– gJówne– istnie–ące– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-G1, 

dla budyn—ów usJugowych, rzemiosJa i handlu 

oraz budyn—ów o funkcji mieszanej, 

gos”odarczych, garawy, —ios—ów, maJych 
obie—tów handlowych,  

 

c) 20,0m - od drogi publicznej zbiorczej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-Z, 

dla budyn—ów miesz—alnych i gospodarczych,  

 

d) 15,0m - od drogi publicznej zbiorczej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-Z, 

dla budyn—ów usJugowych, rzemiosJa i handlu, 

budyn—ów o funkcji mieszanej i gospodarczych,  
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e) 15,0m - od dróg ”ublicznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem: lokalnej KD-L1 i KD-

L2 oraz dojazdowych KD-D1 i KD-D2 - dla 

budyn—ów miesz—alnych i gospodarczych,  

 

f) 10,0m - od projektowanych dróg ”ublicznych 
lokalnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD-L1 i KD-L2 oraz od 

”ro–e—towanych dróg do–azdowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-

D1 i KD-Ś2, dla budyn—ów usJugowych, 
rzemiosJa i handlu,  

 

g) 8,0m - od granicy dróg wewnętrznych, 

do–azdów i ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, nie 

oznaczonych na rysunku planu,  

 

h) wysunięte ”oza lico `ciany frontowe– fragmenty 
budyn—u, ta—ie –a— gan—i, wiatroJa”y, wy—usze, 
zadaszenia we–`ć, tarasów, schodów, ”ochylni 
dla nie”eJnos”rawnych, bal—onów, gzymsów, 
o—a”ów dachu ｦ mogą zmnie–szać wymienione 
w pkt 9, litera a, b, c, d, e i f odlegJo`ci od 
—rawędzi –ezdni ma—symalnie o 3,0m, 

wymienione w pkt 9,  

 

10) do”uszcza się lo—alizac–ę garawy w odlegJo`ci 
nie mnie–sze– niw 5,Ńm od linii rozgranicza–ące– 
drogi, ”rze”isu nie stosu–e się dla terenów 
MN/U1, MN/U2, MN/U6 i MN/U18, 

”rzylega–ących do ”asa drogi KŚ-G1 i KD-G2;  

 

11) do”uszcza się lo—alizac–ę między linią zabudowy 
a linią rozgranicza–ącą drogi, —ios—ów i maJych 
obie—tów handlowych, o powierzchni 

zabudowy do 10 m2 i wysokich do 3,0m, 

”rze”isu nie stosu–e się dla terenów MNłUń, 
MN/U2, MN/U6 i MNłUń8, ”rzylega–ących do 
pasa drogi KD-G1 i KD-G2;  

 

12) na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 22 
ust. 4;  

 

13) nie do”uszcza się Jączenia fun—c–i 
mieszkaniowej z usJugami i dziaJalno`cią 
gos”odarczą w czę`ci budyn—ów 
lokalizowanych w odlegJo`ci od —rawędzi –ezdni 
dróg ”ublicznych: 25,Ńm - gJówne– KŚ ｦG1, 

10,0m - lokalnych KD-L1 i KD-L2 oraz 

dojazdowych 2KD-D1 i KD-D2;  

 

14) do”uszcza się remonty istnie–ących i budowę 
nowych urządzeL w terenach zmeliorowanych, 

wskazanych na rysunku planu;  

 

15) ma—symalny do”uszczalny ”oziom haJasu dla 
terenów zabudowy miesz—aniowe– MNłU, –a— 
dla terenów mieszkaniowo-usJugowych, 
o—re`lonych ”rze”isami ”rawaŁ  
 

§ 7. ńŁ Ustala się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, rezydencjalnej 

z do”uszczeniem zabudowy usJugowe– i handlu, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN/RE1, 

numerowane kolejno od MN/RE1.1 do MN/RE1.2.  
 

2Ł Ustala się dostę”no`ć —omuni—acy–ną 
terenów MNłRśń istnie–ącymi i projektowanymi 

drogami publicznymi, lokalnymi oznaczonymi na 

rysunku planu KD-L1 i KD-L2 oraz drogami 

dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu KD-D1 

i KD-Ś2, bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez drogi 
wewnętrzne i ciągi ”ieszo-–ezdne, —tóre mogą być 
lokalizowane w terenach MN/RE1.  

 

3Ł Nie do”uszcza się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących ”otenc–alne znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, za wy–ąt—iem dróg, ”ar—ingów, oraz sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–, w tym inwestycji 

celu publicznego z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–Ł  
 

4. Na terenach oznaczonych symbolem 

MN/RE1, o —tórych mowa w ust. 1 do”uszcza się:  
 

1) lo—alizac–ę budyn—ów miesz—alnych 
–ednorodzinnych wolnosto–ących - 

rezydencjalnych, o ”owierzchni uwyt—owe– nie 
mnie–sze– niw 3ŃŃ m2;  

 

2) lo—alizac–ę obie—tów o fun—c–i usJugowe– 
i handlowe–, na dziaJ—ach z zabudową 
miesz—aniową;  

 

3) lo—alizac–ę, bez ws—azania na rysun—u ”lanu: 
dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, 

ciągów ”ieszych oraz mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów (”ar—ingów);  

 

4) lo—alizac–ę zieleni urządzone–, form maJe– 
archite—tury, obie—tów z przeznaczeniem na 

cele rekreacyjno - s”ortowe (maJe bois—a 
sportowe, place zabaw);  

 

5) ”odziaJ na dziaJ—i budowlane oraz na 

”owię—szenie dziaJe—Ł  
 

5. Na terenach oznaczonych symbolem 

MN/RE1, o —tórych mowa w ust. 1 za—azu–e się:  
 

1) lo—alizac–i budyn—ów miesz—alnych 
o ”owierzchni uwyt—owe– mnie–sze– niw 3ŃŃ m2;  

 

2) zabudowy szeregowej i bliuniacze–Ł  
 

6. W terenach oznaczonych symbolem MN/RE1 

dla —sztaJtowania dziaJe— budowlanych oraz 
zabudowy, ustala się nastę”u–ące warun—i:  
 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJe— budowlanych w zabudowie 

rezydencjonalnej dla jednego budynku 

mieszkalnego - 0,15ha;  

 

2) wyso—o`ć budyn—ów ”rzeznaczonych na ”obyt 
ludzi nie mowe ”rze—raczać 9,Ńm, a innych 

6,Ńm, licząc od `redniego ”oziomu terenu ”rzed 
gJównym we–`ciem do budyn—u;  

 

3) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

rezydencjalnej powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego nie mowe być mnie–sza niw 6Ń% 
”owierzchni dziaJ—i;  
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4) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

rezydenc–alne– wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy 
kubaturowej w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i 
nie mowe ”rze—raczać 4Ń%;  

 

5) w zabudowie o funkcji mieszanej z obiektami 

usJugowymi i handlu, powierzchnia terenu 

biologicznie czynnego nie mowe być mnie–sza 
niw 25% ”owierzchni dziaJ—i;  

 

6) w zabudowie o funkcji mieszanej z obiektami 

usJugowymi i handlu, wiel—o`ć ”owierzchni 
zabudowy kubaturowej w stosunku do 

”owierzchni dziaJ—i nie mowe ”rze—raczać 65%;  
 

7) do”uszczalne –est —sztaJtowanie dachów 
budyn—ów –a—o dwu lub wielos”adowych 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 2Ńo do 45o, 
”Jas—ich, oraz o geometrii nie ”rosto—re`lne–;  

 

8) dopuszczalna minimalna szero—o`ć ciągów 
komunikacyjnych, w liniach rozgranicza–ących, 
bez wyznaczania na rysunku planu: drogi 

wewnętrzne– 6,Ńm; ciągu ”ieszo-jezdnego lub 

do–azdu 5,Ńm; do–`cia 4,5m;  
 

9) nie”rze—raczalna linia zabudowy dla budyn—ów, 
za wy–ąt—iem wymienionych w punkcie 11 i 12, 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu - od 

—rawędzi –ezdni dróg, istnie–ących 
i projektowanych, wynosi minimum:  

 

a) 15 m - od dróg ”ublicznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem: lokalnych KD-L1 

i KD-L2 oraz dojazdowych KD-D1 i KD-D2 dla 

budyn—ów miesz—alnych i gospodarczych,  

 

b) 10 m - od dróg ”ublicznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem: lokalnych KD-L1 

i KD-L2 oraz dojazdowych KD-D1 i KD-D2 dla 

budyn—ów usJugowych i handlowych,  

 

c) 8 m - od granicy dróg wewnętrznych i ciągów 
pieszo ｦ jezdnych, nie oznaczonych na rysunku 

planu,  

 

10) wysunięte ”oza lico `ciany frontowe– fragmenty 
budyn—u, ta—ie –a— gan—i, wiatroJa”y, wy—usze, 
zadaszenia we–`ć, tarasów, schodów, ”ochylni 
dla nie”eJnos”rawnych, bal—onów, gzymsów, 
o—a”ów dachu ｦ mogą zmnie–szać wymienione 
wywe– w ”—t 9, litera a, b, odlegJo`ci od 
—rawędzi –ezdni ma—symalnie o 3,0m., 

wymienione w pkt 9, litera c - o 2,0m.; dla 

innych detali związanych z budynkami jak 

schody, pochylnie i tarasy ｦ nie ustaJa się 
ograniczenia;  

 

11) dopuszcza się lo—alizac–ę garawy w odlegJo`ci 
nie mnie–sze– niw 5,Ńm od linii rozgranicza–ące– 
drogi;  

 

12) do”uszcza się lo—alizac–ę między linią zabudowy 
i linią rozgranicza–ącą drogi —ios—ów i maJych 
obie—tów handlowych, o powierzchni 

zabudowy do 10 m2 i wysokich do 3,0m;  

 

13) na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 22 
ust. 4;  

 

14) nie do”uszcza się Jączenia fun—c–i 
mieszkaniowej z usJugami i dziaJalno`cią 
gos”odarczą w czę`ci budyn—ów 

lokalizowanych w odlegJo`ci ńŃ,Ń mŁ od 
—rawędzi –ezdni dróg lo—alnych KŚ-L1 i KD-L2 

oraz dojazdowych 2KD-D1 i KD-D2;  

 

15) do”uszcza się remonty istnie–ących i budowę 
nowych urządzeL w terenach zmeliorowanych, 

wskazanych na rysunku planu;  

 

16) maksymalny do”uszczalny ”oziom haJasu dla 
terenów zabudowy miesz—aniowe– MNłRśń, –a— 
dla terenów miesz—aniowo - usJugowych, 
o—re`lonych ”rze”isami ”rawaŁ  
 

§ 8. ńŁ Ustala się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjalnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN/RE2, 

numerowane kolejno od MN/RE2.1 do MN/RE2.3.  

 

2Ł Ustala się dostę”no`ć —omuni—acy–ną 
terenów MNłRś2 istnie–ącymi i projektowanymi 

drogami publicznymi, oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: lokalnymi KD-L1 i KD-L2 oraz drogami 

dojazdowymi KD-D1 i KD-Ś2 bez”o`rednio lub 
”o`rednio ”o”rzez drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo-

–ezdne, —tóre mogą być lo—alizowane w terenach 

MN/RE2.  

 

3Ł Nie do”uszcza się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących ”otenc–alne znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, za wy–ąt—iem dróg, ”ar—ingów, oraz sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–, w tym inwestycji 

celu publicznego z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–Ł  
 

4. Na terenach oznaczonych symbolem 

MN/RE2 o —tórych mowa w ust. 1 do”uszcza się:  
 

1) lo—alizac–ę budyn—ów miesz—alnych 
jednorodzinnych wolnosto–ących - 

rezydencjalnych, o ”owierzchni uwyt—owe– nie 
mnie–sze– niw 3ŃŃ m2;  

 

2) lo—alizac–ę bez ws—azania na rysun—u ”lanu: 
dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, 

ciągów ”ieszych oraz mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów (”ar—ingów), w s”osób nie 
ogranicza–ące zagos”odarowanie dziaJe— 
sąsiadu–ących bez”o`rednio z terenami 

”ar—ingów, z uwzględnieniem warun—ów 
o—re`lonych ”rze”isami ”rawa dotyczącymi 
dróg i ”ar—ingów;  

 

3) lo—alizac–ę zieleni urządzone–, form maJe– 
architektury, obie—tów z przeznaczeniem na 

cele rekreacyjno - s”ortowe (maJe bois—a 
sportowe, place zabaw);  

 

4) lo—alizac–ę urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej z uwzględnieniem warun—ów 
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o—re`lonych ”rze”isami ”rawa dotyczącymi 
tych sieci i urządzeL;  

 

5) ”odziaJ na dziaJ—i budowlane oraz na 
”owię—szenie dziaJe—, ”rzy czym —awda 
z nowo”owstaJych dziaJe— musi mieć 
za”ewniony dostę” do drogi ”ubliczne– 
bez”o`rednio lub za ”o`rednictwem dróg 
wewnętrznych, ciągów ”ieszo- jezdnych, 

do–azdów lub do–`cia;  
 

5. Na terenach oznaczonych symbolem 

MN/RE2 o —tórych mowa w ust. 1 za—azu–e się:  
 

1) lo—alizac–i budyn—ów miesz—alnych 
o ”owierzchni uwyt—owe– mnie–sze– niw 3ŃŃ m2;  

 

2) zabudowy szeregowej i bliuniacze–Ł  
 

6. W terenach oznaczonych symbolem MN/RE2 

dla —sztaJtowania dziaJe— budowlanych oraz 
zabudowy, ustala się nastę”u–ące warun—i:  
 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJe— budowlanych w zabudowie 

jednorodzinnej rezydencjalnej dla jednego 

budynku mieszkalnego - 0,15ha,  

 

2) wyso—o`ć budyn—ów ”rzeznaczonych na ”obyt 

ludzi nie mowe ”rze—raczać 9,Ńm, a innych 

6,Ńm, licząc od `redniego ”oziomu terenu ”rzed 
gJównym we–`ciem do budyn—u;  

 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw 6Ń% ”owierzchni 
dziaJ—i;  

 

4) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy kubaturowej 

w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i nie mowe 
”rze—raczać 3Ń%;  

 

5) do”uszczalne –est —sztaJtowanie dachów 
budyn—ów –a—o dwu lub wielos”adowych 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 2Ńo do 45o, 
”Jas—ich, oraz o geometrii nie ”rosto—re`lne–;  

 

6) dopuszczalna minimalna szero—o`ć ciągów 
komunikacyjnych, w liniach rozgranicza–ących, 
bez wyznaczania na rysunku planu: drogi 

wewnętrzne– 6,Ńm; ciągu ”ieszo-jezdnego lub 

do–azdu 5,Ńm; do–`cia 4,5m;  
 

7) nie”rze—raczalna linia zabudowy dla budyn—ów, 
z wy–ąt—iem wymienionych w punkcie 9, 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu - od 

—rawędzi –ezdni dróg, istnie–ących 
i projektowanych, wynosi minimum:  

 

a) 15 m. - od dróg ”ublicznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem: lokalnej KD-L1 i KD-

L2 oraz dojazdowych KD-D1 i KD-D2, dla 

budyn—ów miesz—alnych i gospodarczych,  

 

b) 8 m - od granicy dróg wewnętrznych i ciągów 
pieszo ｦ jezdnych, nie oznaczonych na rysunku 

planu;  

 

8) wysunięte ”oza lico `ciany frontowe– fragmenty 
budyn—u, ta—ie –a— gan—i, wiatroJa”y, wy—usze, 
zadaszenia we–`ć, tarasów, schodów, ”ochylni 
dla nie”eJnos”rawnych, bal—onów, gzymsów, 
o—a”ów dachu ｦ mogą zmnie–szać wymienione 
w ”—t 7, litera a, odlegJo`ci od —rawędzi –ezdni 
maksymalnie o 3,0m, wymienione w pkt 7, 

litera b - o 2,Ńm; dla innych detali związanych 

z budynkami jak schody, pochylnie i tarasy ｦ 

nie ustala się ograniczenia;  
 

9) do”uszcza się lo—alizac–ę garawy w odlegJo`ci 
nie mnie–sze– niw 5,Ńm od linii rozgranicza–ące– 
drogi;  

 

10) na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 22 
ust. 4;  

 

11) do”uszcza się remonty istnie–ących i budowę 
nowych urządzeL w terenach zmeliorowanych, 

wskazanych na rysunku planu;  

 

12) ma—symalny do”uszczalny ”oziom haJasu dla 
terenów zabudowy miesz—aniowej MN/RE2, jak 

dla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
–ednorodzinne–, o—re`lonych ”rze”isami ”rawaŁ  
 

§ 9. ńŁ Ustala się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem na 

cele rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem MN/L1.  

 

2Ł Ustala się dostę”no`ć —omuni—acy–ną 
terenów MNłLń z istnie–ące– drogi ”ubliczne– zbiorcze– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-Z1, 

”o”rzez ”ro–e—towaną drogą wewnętrzną oznaczoną 
na rysunku planu symbolem KD-W2.3.  

 

3Ł Nie do”uszcza się lo—alizacji inwestycji 

zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących ”otenc–alne 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, za wy–ąt—iem 
dróg, ”ar—ingów, oraz sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej, w tym inwestycji celu publicznego 

z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–Ł  
 

4. Na terenach oznaczonych symbolem MN/L1, 

o —tórych mowa w ust. 1 do”uszcza się:  
 

1) lo—alizac–ę budyn—ów letnis—owych 
sezonowych i caJorocznych;  

 

2) lo—alizac–ę obie—tów towarzyszących, 
”rzeznaczonych dla obsJugi zes”oJu zabudowy: 
`wietlicy, magazynu s”rzętu sportowo-

rekreacyjnego;  

 

3) lo—alizac–ę bez ws—azania na rysun—u ”lanu: 
dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, 

ciągów ”ieszych oraz mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów (”ar—ingów), w s”osób nie 
ogranicza–ące zagos”odarowanie dziaJe— 
sąsiadu–ących bez”o`rednio z terenami 

”ar—ingów;  
 



Dziennik Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr ń5  - 1686 -  Poz. 364 

4) lo—alizac–ę zieleni urządzone–, form maJe– 
archite—tury, obie—tów z przeznaczeniem na 

cele rekreacyjno - s”ortowe (maJe bois—a 
sportowe, place zabaw);  

 

5) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i budowlane oraz 
na ”owię—szenie dziaJe—, ”rzy czym 
”owierzchnia nowo ”owstaJe– dziaJ—i 
budowlane– nie mowe być mnie–sza niw Ń,Ń3haŁ  
 

5. Na terenach oznaczonych symbolem MN/L1 

o —tórych mowa w ust. 1 za—azu–e się:  
 

1) lokalizacji zabudowy szeregowej i bliuniacze–;  
 

2) budowy budyn—ów mieszkalnych o powierzchni 

caJ—owite– wię—sze– niw ń2Ń m2, garawy 
i budyn—ów gos”odarczych o powierzchni 

caJ—owite– wię—sze– niw 4Ń m2Ł  
 

6. W terenach oznaczonych symbolem MN/L1 

dla —sztaJtowania dziaJe— budowlanych oraz 
zabudowy, ustala się nastę”u–ące warunki:  

 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJe— budowlanych w zabudowie dla jednego 

budynku mieszkalnego - 0,03ha, a dziaJe— 
z ”rzeznaczeniem na obie—ty towarzyszące, 
o —tórych mowa w ust. 4, pkt 2 ｦ 0,04ha;  

 

2) wyso—o`ć budyn—ów ”rzeznaczonych na pobyt 

ludzi nie mowe ”rze—raczać 9,Ńm, a innych 

6,Ńm, licząc od `redniego ”oziomu terenu ”rzed 
gJównym we–`ciem do budyn—u;  

 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

w zabudowie budynkami mieszkalnymi nie 

mowe być mnie–sza niw 7Ń% ”owierzchni 
dziaJ—i, w zabudowie z obiektami 

towarzyszącymi, o —tórych mowa w ust. 4, 

pkt 2 - 10%;  

 

4) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy —ubaturowe– 
w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i nie mowe 
”rze—raczać 25%;  

 

5) do”uszczalne –est —sztaJtowanie dachów 
budyn—ów –a—o dwu lub wielospadowych 

o —ącie nachylenia ”oJaci od 2Ńo do 45o, 
”Jas—ich, oraz o geometrii nie ”rosto—re`lne–;  

 

6) do”uszczalna minimalna szero—o`ć ciągów 
komunikacyjnych, w liniach rozgranicza–ących, 
bez wyznaczania na rysunku planu: drogi 

wewnętrzne– 6,Ń m; ciągu ”ieszo-jezdnego lub 

do–azdu 5,Ń m; do–`cia 4,5m;  
 

7) nie”rze—raczalna linia zabudowy dla budyn—ów, 
z wy–ąt—iem wymienionym w punkcie 9, 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu - 

wynosi minimum:  

 

a) 20,0m - od —rawędzi drogi ”ubliczne– zbiorcze– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-Z1,  

 

b) 8,Ńm od granicy drogi wewnętrzne– oznaczone– 
na rysunku planu symbolem KD-W2.3;  

 

8) wysunięte ”oza lico `ciany frontowe– fragmenty 
budyn—u, ta—ie –a— gan—i, wiatroJa”y, wy—usze, 
zadaszenia we–`ć, tarasów, schodów, ”ochylni 
dla nie”eJnos”rawnych, bal—onów, gzymsów, 
o—a”ów dachu ｦ mogą zmnie–szać wymienione 
wywe– w ”—t 7, odlegJo`ci od drogi 
maksymalnie o 2,0m, dla innych detali 

związanych z budynkami jak schody, pochylnie 

i tarasy ｦ nie ustala się ograniczenia;  
 

9) do”uszcza się lo—alizac–ę garawy w odlegJo`ci 
nie mnie–sze– niw 5,Ńm od linii rozgranicza–ące– 
drogi;  

 

10) na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 22 
ust. 4;  

 

11) maksymalny do”uszczalny ”oziom haJasu dla 
terenów zabudowy miesz—aniowe– MNłLń, –a— 
dla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
–ednorodzinne–, o—re`lonych ”rze”isami 
odrębnymiŁ  
 

§ 10. ńŁ Ustala się tereny zabudowy 
usJugowe–, rzemiosJa i handlu, z dopuszczeniem 

obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów i magazynów 
oznaczone na rysunku planu symbolem U1 oraz tereny 

zabudowy usJugowe–, rzemiosJa i handlu, oznaczone 

symbolem U2.  

 

2. W terenach U2, o —tórych mowa w ust.1 nie 

do”uszcza się lo—alizac–i obie—tów handlowych 
o powierzchni handlowe– ”owywe– 2ŃŃŃ m2Ł  

 

3Ł Ustala się dostę”no`ć —omuni—acy–ną 
terenów wymienionych w ust. 1:  

 

1) U1 z istnie–ące– drogi ”ubliczne– - drogi gJówne–, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-G1, 

nie więce– niw trzema z–azdami ”ublicznymi, 
bez”o`rednio, lub ”o`rednio ”o”rzez nie 
wyznaczone na rysunku planu drogi 

wewnętrzne: ciągi ”ieszo-jezdne, dojazdy 

i do–`cia;  
 

2) U2 z istnie–ące– drogi ”ubliczne– - zbiorczej, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-Z1, 

bez”o`rednio, lub ”o`rednio ”o”rzez nie 
wyznaczone na rysunku planu drogi 

wewnętrzne i ciągi ”ieszo-jezdne, 

z uwzględnieniem warun—ów o—re`lonych 
”rze”isami ”rawa dotyczącymi drógŁ  

 

3) do”uszcza się –eden ws”ólny dla terenów U2, 
UKD1 i UT2ŁńŃ z–azd na drogę ”ubliczną - 

gJówną, oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem 

KD-G1.  

 

4. W terenach U1 i U2 do”uszcza się 
lo—alizac–ę inwestyc–i zaliczanych do ”rzedsięwzięć 
mogących ”otenc–alne znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—oŁ  

 

5. W terenach U1 i U2, o —tórych mowa w ust. 

1 do”uszcza się:  
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1) lo—alizac–ę bez ws—azania na rysunku planu 

dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, 

i ciągów ”ieszych, mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów (”ar—ingów) w s”osób nie 
ogranicza–ący zagos”odarowanie dziaJe— 
sąsiadu–ących bez”o`rednio z terenami 

”ar—ingów;  
 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę form maJe– 
archite—tury, zieleni urządzone–;  

 

3) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i budowlane oraz 
na ”owię—szenie dziaJe—, ”rzy czym 
”owierzchnia nowo”owstaJe– dziaJ—i budowlane– 
nie mowe być mnie–sza niw Ń,3ŃhaŁ  
 

6. W terenach oznaczonych symbolem U1 i U2 

dla —sztaJtowania dziaJe— budowlanych oraz 
zabudowy, ustala się nastę”u–ące warun—i:  
 

1) wyso—o`ć budyn—ów nie mowe ”rze—raczać 
ńŃ,Ńm od `redniego ”oziomu terenu ”rzed 
gJównym we–`ciem do budyn—u;  

 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw 5% ”owierzchni dziaJ—i;  
 

3) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy —ubaturowe– 
w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i nie mowe 
”rze—raczać 7Ń%;  

 

4) do”uszczalne –est —sztaJtowanie dachów 
budyn—ów –a—o dwu lub wielos”adowych 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 20o do 45o, 

”Jas—ich, oraz o geometrii nie ”rosto—re`lne–;  
 

5) do”uszczalna minimalna szero—o`ć ciągów 
komunikacyjnych, w liniach rozgranicza–ących, 
bez wyznaczania na rysunku planu: drogi 

wewnętrzne– 6,Ńm; ciągu ”ieszo-jezdnego lub 

dojazdu 5,0m; do–`cia 4,5m;  
 

6) nie”rze—raczalną linię zabudowy dla budyn—ów, 
od —rawędzi –ezdni dróg, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, z wy–ąt—iem 
wymienionym w ”un—cie 7, ustala się 
w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw:  

a) 25 m - od drogi ”ubliczne– gJówne– istnie–ące– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-G1,  

 

b) 15 m - od istnie–ące– drogi ”ubliczne– zbiorcze– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-Z1,  

 

c) 6 m - od granicy projektowanych ｦ nie 

oznaczonych na rysun—u ”lanu, dróg 
wewnętrznych i ciągów ”ieszo ｦ jezdnych,  

 

d) wysunięte ”oza lico `ciany frontowe– fragmenty 
budynku i detale wystroju architektonicznego, 

ta—ie –a—: gan—i, wiatroJa”y, wy—usze 
i zadaszenia we–`ć, tarasów, schodów, 
”ochylni dla nie”eJnos”rawnych, bal—onów oraz 
okapy dachu ｦ mogą zmnie–szać wymienione 
w pkt 6, litera a odlegJo`ci od —rawędzi –ezdni 
maksymalnie o 4,0m, a w pkt 6 litera b 

maksymalnie o 3,Ńm; nie ustala się ograniczeL 

dla nie zam—niętych detali związanych 
z budynkami jak schody, pochylnie i tarasy;  

 

7) do”uszcza się:  
 

a) lo—alizac–ę —ios—ów ulicznych, o, —tórych 
powierzchnia nie przekracza 10,0 m2, 

a wyso—o`ć 3,Ń m, w terenach między linią 
zabudowy i linią rozgranicza–ącą drogi, ”rze”isu 
nie stosu–e się dla terenów Uń, ”rzylega–ących 
do pasa drogi KD-G1 i KD-G2;  

 

b) lokalizac–ę garawy w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw 
6,Ńm od linii rozgranicza–ące– drogi; —ios—i 
uliczne, o wyso—o`ci do 4,Ńm, —tórych 
”owierzchnia nie ”rze—racza ńŃ,Ń m2, mogą 
być sytuowane w terenach między linią 
zabudowy i linią rozgranicza–ącą drogi, ”rze”isu 
nie stosu–e się dla terenów Uń, ”rzylega–ących 
do pasa drogi KD-G1 i KD-G2;  

 

8) na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 22 
ust. 4.  

 

§ 11. ńŁ Ustala się tereny zabudowy usJug 
turystyki, oznaczone na rysunku planu symbolem UT1 

numerowane kolejno od UT1.1 do UT1.2.  

 

2Ł Ustala się dostę”no`ć —omuni—acy–ną 
terenów wymienionych w ust. 1 z projektowanych 

dróg: lo—alne– oznaczone– na rysun—u ”lanu symbolem 
KD-L2.1, dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KD-D2.1 i KD-Ś2Ł2 oraz wewnętrzne– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-W.2.1, 

bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez nie wyznaczone 
na rysun—u ”lanu, ”otenc–alne drogi wewnętrzne: ciągi 
pieszo-jezdne, dojazdy i do–`cia, mogące być 

lokalizowane w terenach UT1.1 i UT1.2.  

 

3Ł W terenach UTń do”uszcza się lo—alizac–ę 
inwestyc–i zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących 
”otenc–alne znacząco oddziaJywać na `rodowis—oŁ  

 

4. W terenach, o —tórych mowa 
w ust. 1 do”uszcza się:  
 

1) lo—alizac–ę obie—tów związanych z turysty—ą 
i re—reac–ą oraz handlem, w tym: moteli, 

—em”ingów, ”ól —arawaningowych 
i namiotowych, hoteli, ”ens–onatów, obie—tów 
gastronomicznych;  

 

2) lo—alizac–ę dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszo 
ｦ jezdnych i ciągów ”ieszych, do–azdów i do–`ć, 
mie–sc ”osto–owych dla samochodów 
(”ar—ingów), w s”osób nie ogranicza–ący 
zagos”odarowanie dziaJe— sąsiadu–ących 
bez”o`rednio z terenami ”ar—ingów, 
z uwzględnieniem warun—ów o—re`lonych 
”rze”isami ”rawa dotyczącymi dróg 
i ”ar—ingów;  

 

3) lokalizac–ę form maJe– archite—tury, zieleni 
urządzone–;  
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4) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i budowlane oraz 
na ”owię—szenie dziaJe—, zgodnie z zapisami 

ust.5 pkt 1.  

 

5. W terenach oznaczonych symbolem UT1 dla 

—sztaJtowania dziaJe— budowlanych oraz zabudowy, 
ustala się nastę”u–ące warun—i:  
 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJe— budowlanych:  
 

a) w zabudowie hotelowej i pensjonatowej - 

0,15ha,  

 

b) dla innej zabudowy ｦ 0,30ha;  

 

2) wyso—o`ć budyn—ów nie mowe ”rze—raczać 
ńŃ,Ńm od `redniego ”oziomu terenu przed 

gJównym we–`ciem do budyn—u;  
 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw ńŃ% ”owierzchni 
dziaJ—i;  

 

4) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy —ubaturowe– 
w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i nie mowe 
”rze—raczać 5Ń%;  

 

5) dopuszczalne –est —sztaJtowanie dachów 
budyn—ów –a—o dwu lub wielos”adowych 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 2Ńo do 45o, 
”Jas—ich, oraz o geometrii nie ”rosto—re`lne–;  

 

6) do”uszczalna minimalna szero—o`ć ciągów 
komunikacyjnych, w liniach rozgranicza–ących, 
bez wyznaczania na rysunku planu: drogi 

wewnętrzne– 6,Ńm; ciągu ”ieszo-jezdnego lub 

do–azdu 5,Ńm; do–`cia 4,5m;  
 

7) ustala się nie”rze—raczalną linię zabudowy dla 
budyn—ów, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 

planu, z wy–ąt—ami wymienionymi w punkcie 8, 

w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw:  
 

a) 25,0m - od —rawędzi –ezdni istnie–ące– drogi 
”ubliczne– gJówne–, oznaczone– na rysun—u 
planu symbolem KD-G1,  

 

b) 10,0m - od —rawędzi –ezdni dróg ”ublicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

lokalnej KD-L2.1 oraz dojazdowych KD-D2.1 

i KD-D2.2,  

 

c) 8,0m - od granicy dróg oznaczonych na 
rysun—u ”lanu symbolem: wewnętrzne– KŚ-

W2.1 oraz od granicy projektowanych ｦ nie 

oznaczonych na rysun—u ”lanu, dróg 
wewnętrznych, ciągów ”ieszo ｦ jezdnych 

i do–azdów,  
 

d) wysunięte ”oza lico `ciany frontowej fragmenty 

budynku i detale wystroju architektonicznego, 

ta—ie –a—: gan—i, wiatroJa”y, wy—usze 
i zadaszenia we–`ć, tarasów, schodów, 
”ochylni dla nie”eJnos”rawnych, bal—onów oraz 
okapy dachu ｦ mogą zmnie–szać wymienione 
w pkt 7, litera a odlegJo`ci od —rawędzi –ezdni 

maksymalnie o 4,0m., w pkt 7 litera b 

maksymalnie o 3,Ńm; nie ustala się ograniczeL 
dla nie zam—niętych detali związanych 
z budynkami jak schody, pochylnie i tarasy;  

 

8) na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 22 
ust. 4;  

 

9) do”uszcza się remonty i budowę urządzeL 
w terenach zmeliorowanych, wskazanych na 

rysunku planu.  

 

§ 12. ńŁ Ustala się tereny zabudowy usJug 
turystyki, oznaczone na rysunku planu symbolem UT2 

numerowane kolejno od UT2.1 do UT2.10. 

W terenach UT2ŁńŃ do”uszcza się lo—alizac–ę 
wyJącznie hotelu wraz z obie—tami towarzyszącymi 
dla: od 4Ń do ńŃŃ osób (go`ci hotelowych)Ł  

 

2Ł Ustala się dostę”no`ć —omuni—acy–ną 
terenów UT2, wymienionych w ust. 1, drogami 

publicznymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: istnie–ącą zbiorczą KŚ-źń, istnie–ącymi 
i projektowanymi drogami lokalnymi o symbolu KD-

L1.1 i KD-L2, istnie–ącymi i projektowanymi drogami 

dojazdowymi KD-D1.3 i KD-D2 oraz projektowanymi 

drogami wewnętrznymi o symbolach KD-W2.3 i KD-

W2Ł4, bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez drogi 
wewnętrzne i ciągi ”ieszo-jezdne, dojazdy i do–`cia, 
mogące być lo—alizowane w terenach UT2. Dopuszcza 

się –eden ws”ólny dla terenów UT2ŁńŃ, U2 i UKD1 

z–azd na drogę ”ubliczną - gJówną, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem KD-G1.  

 

3Ł W terenach UT2 nie do”uszcza się 
lokalizacji:  

 

1) inwestyc–i zaliczanych do ”rzedsięwzięć 
mogących ”otenc–alne znacząco oddziaJywać 
na `rodowis—o, za wy–ąt—iem dróg i ”ar—ingów 
oraz sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
w tym inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączno`ci ”ubliczne–;  
 

2) —am”ingów, moteli i ”ól namiotowych;  
 

4. W terenach, o —tórych mowa w ust. 1:  

 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę dróg wewnętrznych, 
ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, i ciągów ”ieszych, 
do–azdów i do–`ć, mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów (”ar—ingów), w s”osób nie 
ogranicza–ące zagos”odarowanie dziaJe— 
sąsiadu–ących bez”o`rednio z terenami 

”ar—ingów, z uwzględnieniem warun—ów 
o—re`lonych ”rze”isami ”rawa dotyczącymi 
dróg i ”ar—ingów;  

 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę form maJe– 
archite—tury, zieleni urządzone–;  

 

3) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów budyn—ów 
jako dwu lub wielospadowych o —ącie 
nachylenia ”oJaci od 2Ńo do 45o, ”Jas—ich, oraz 
o geometrii nie prostokre`lne–;  
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4) na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 22 
ust. 4;  

 

5) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i budowlane oraz 
na ”owię—szenie dziaJe—, ”rzy czym —awda 
z nowo”owstaJych dziaJe— musi mieć 
za”ewniony dostę” do drogi ”ubliczne– 
bez”o`rednio lub za ”o`rednictwem dróg 
wewnętrznych i ciągów ”ieszo- jezdnych;  

 

5. W terenach oznaczonych symbolem UT2 dla 

—sztaJtowania dziaJe— budowlanych oraz zabudowy, 
ustala się nastę”u–ące warun—i:  
 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJe— budowlanych:  
 

a) w zabudowie hotelowej i pensjonatowej - 

0,15ha,  

 

b) dla innej zabudowy o fun—c–i usJugowe– i handlu 

- o ”owierzchni za”ewnia–ące– rozmieszczenie 
inwestycji i zagospodarowanie terenu zgodnie 

z wymogami ustaleL ”lanu oraz 
z obowiązu–ącymi ”rze”isami w zakresie 

wymaganym dla danej inwestycji;  

 

2) wyso—o`ć budyn—ów nie mowe ”rze—raczać 
9,Ńm od `redniego ”oziomu terenu ”rzed 
gJównym we–`ciem do budyn—u;  

 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw 6Ń% ”owierzchni dziaJ—i 
w zabudowie usJug turystycznych, a handlowej 

5%;  

 

4) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy —ubaturowe– 
w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i nie mowe 
”rze—raczać 5Ń%;  

 

5) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów budyn—ów 
jako dwu lub wielospadowych o —ącie 
nachylenia ”oJaci od 2Ńo do 45o, ”Jas—ich, oraz 
o geometrii nie ”rosto—re`lne–;  

 

6) do”uszczalna minimalna szero—o`ć ciągów 
komunikacyjnych, w liniach rozgranicza–ących, 
bez wyznaczania na rysunku planu: drogi 

wewnętrzne– 6,Ńm; ciągu ”ieszo-jezdnego lub 

do–azdu 5,Ńm; do–`cia 4,5m;  
 

7) nie”rze—raczalną linię zabudowy dla budyn—ów, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

z wy–ąt—ami wymienionymi w punkcie 7, litera f 

i litera g, ustala się w odlegJo`ci nie mniejszej 

niw:  
 

a) 25 m - od drogi ”ubliczne– gJówne– istnie–ące– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-G1 

i KD-G2 dla terenów UT2Ł8, UT2Ł9 i UT2.10,  

 

b) 15 m - od —rawędzi –ezdni istnie–ące– drogi 
publicznej zbiorczej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KD-Z1,  

 

c) 10 m - od —rawędzi –ezdni istnie–ących 
i ”ro–e—towanych dróg ”ublicznych lo—alnych 
i dojazdowych KD-L1, KD-L2, KD-D1, KD-D2,  

 

d) 8 m ｦ od granicy ”ro–e—towanych dróg 
wewnętrznych KŚ-W2.3 i KD-W2.4,  

 

e) 8 m ｦ od granicy nie oznaczonych na rysunku 

”lanu, dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo ｦ 

jezdnych,  

 

f) wysunięte ”oza lico `ciany frontowe– fragmenty 
budynku i detale wystroju architektonicznego, 

ta—ie –a—: gan—i, wiatroJa”y, wy—usze 
i zadaszenia we–`ć, tarasów, schodów, 
”ochylni dla nie”eJnos”rawnych, bal—onów oraz 
okapy dachu ｦ mogą zmnie–szać wymienione 
w pkt 7, litera a i b odlegJo`ci od —rawędzi 
jezdni maksymalnie o 4,0m., a w pkt 7 litera c, 

maksymalnie o 3,Ńm; nie ustala się ograniczeL 
dla nie zam—niętych detali związanych 
z budynkami jak schody, pochylnie i tarasy,  

 

g) kioski uliczne, o wyso—o`ci do 3,ŃmŁ, —tórych 
”owierzchnia nie ”rze—racza ńŃ m2, mogą być 
sytuowane w terenach między linią zabudowy 
i linią rozgranicza–ącą drogi, ”rze”isu nie stosu–e 
się dla terenów UT2Łńń, UT2Ł9 i UT2.8, 

”rzylega–ących do ”asa drogi KŚ-G1 i KD-G2;  

 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę garawy w odlegJo`ci 
nie mnie–sze– niw 6,Ń m od linii rozgranicza–ące– 
drogi, ”rze”isu nie stosu–e się dla terenów 
UT2.11, UT2.9 i UT2Ł8, ”rzylega–ących do 
pasa drogi KD-G1 i KD-G2;  

 

9) na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 22 
ust. 4;  

 

10) ma—symalny do”uszczalny ”oziom haJasu dla 
terenów zabudowy UT2, –a— dla terenów 
mieszkaniowo - usJugowych, o—re`lonych 

przepisami prawa.  

 

§ 13. ńŁ Ustala się tereny zabudowy usJug 
komunikacji samochodowej (stacja paliw, parkingi), 

oznaczone na rysunku planu symbolem UKD1.  

 

2Ł Ustala się w za—resie obsJugi —omuni—acy–ne– 
dla terenów UKŚń, wymienionych w ust. 1:  

 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na istnie–ącą drogą 
”ubliczną zbiorczą, oznaczoną na rysun—u ”lanu 
symbolem KD-Z1,  

 

2) do”uszcza się –eden ws”ólny dla terenów 
UKD1, U2 i UT2ŁńŃ z–azd na drogę ”ubliczną - 
gJówną, oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem 
KD-G1,  

 

3) nakazuje się za”ewnienie do–azdu do terenów 
UT2.10 i U2 sąsiadu–ących z terenami UKD1, 

za ”o`rednictwem drogi wewnętrzne–, 
zlokalizowanej w terenach UKŚń, ”oJączone– 
z drogą ”ubliczną zbiorczą KŚ-Z1.  
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3Ł W terenach UKŚń do”uszcza się lo—alizac–ę 
inwestycji zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących 
”otenc–alne znacząco oddziaJywać na `rodowis—oŁ  

 

4. W terenach UKD1, o —tórych mowa 
w ust. 1:  

 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę usJug gastronomii, 
hotelu, form maJe– archite—tury, zieleni 
urządzone–;  

 

2) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów budyn—ów 
jako dwu lub wielospadowych o —ącie 
nachylenia ”oJaci od 2Ńo do 45o, ”Jas—ich, oraz 
o geometrii nie ”rosto—re`lne–;  

 

3) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJ—i 
budowlane;  

 

4) wyso—o`ć budyn—ów nie mowe ”rze—raczać 
8,Ńm od `redniego poziomu terenu przed 

gJównym we–`ciem do budyn—u;  
 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw ńŃ% ”owierzchni 
dziaJ—i;  

 

6) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy —ubaturowe– 
w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i nie mowe 
”rze—raczać 3Ń%;  

 

7) ustaJa się nie”rze—raczalną linię zabudowy dla 
budyn—ów od —rawędzi –ezdni dróg ”ublicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem, 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw:  
 

a) 25,0m ｦ od drogi gJówne– KŚ-G1,  

 

b) 15,0m - od drogi zbiorczej KD-Z1.  

 

§ 14. ńŁ Ustala się tereny s”ortu i rekreacji, 

oznaczone na rysunku planu symbolem US1.  

 

2Ł Ustala się dostę”no`ć —omuni—acy–ną 
terenów USń wymienionych w ust. 1 

z ”ro–e—towanych dróg ”ublicznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KD-L2.4, KD-D2.10 i KD-

Ś2Łńń bez”o`rednio lub ”o`rednio ”o”rzez drogi 
wewnętrzne i ciągi ”ieszo-–ezdne, —tóre mogą być 
lokalizowane w terenach US1.  

 

3Ł W terenach USń do”uszcza się lo—alizac–ę 
inwestyc–i zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących 
potenc–alne znacząco oddziaJywać na `rodowis—oŁ  

 

4. W terenach US1, o —tórych mowa w ust. 1:  

 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę bois— s”ortowych 
duwych i maJych, w tym do gry w ”iJ—ę nowną 
oraz obie—tów i urządzeL s”ortu i rekreacji na 

otwartym powietrzu, w tym baseny ”Jywac—ie, 
brodziki dla dzieci, wraz z obiektami 

towarzyszącymi –a— szatnie, magazyny s”rzętu, 
trybuny dla widzów, szalety ”ubliczne i inne, 

związane z przeznaczeniem terenu;  

 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę dróg wewnętrznych, 
ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, i ciągów ”ieszych, 
do–azdów i do–`ć, mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów (”ar—ingów);  

 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę form maJe– 
archite—tury, zieleni urządzone–;  

 

4) na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 22 
ust. 4;  

 

5) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i budowlane oraz 
na ”owię—szenie dziaJe—, ”rzy czym —awda 
z nowo”owstaJych dziaJe— musi mieć 
za”ewniony dostę” do drogi ”ubliczne– 
bez”o`rednio lub za ”o`rednictwem dróg 
wewnętrznych i ciągów ”ieszo- jezdnych;  

 

5. W terenach oznaczonych symbolem US1 dla 

—sztaJtowania dziaJe— budowlanych oraz zabudowy, 
ustala się nastę”u–ące warun—i:  
 

1) wyso—o`ć budyn—ów nie mowe ”rze—raczać 
9,Ńm od `redniego ”oziomu terenu ”rzed 
gJównym we–`ciem do budynku;  

 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJe— budowlanych nie mowe być mnie–sza niw 
1,0ha;  

 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw ń5% ”owierzchni terenu 
dziaJ—i;  

 

4) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy —ubaturowej 

w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i nie mowe 
”rze—raczać 3Ń%;  

 

5) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów budyn—ów 
jako dwu lub wielospadowych o —ącie 
nachylenia ”oJaci od 2Ńo do 45o, ”Jas—ich, oraz 
o geometrii nie ”rosto—re`lne–;  

 

6) dla dziaJe— budowlanych nie ma–ących 
bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ubliczne– 
obsJuga —omuni—acy–na mowe być za”ewniona 
za ”o`rednictwem drogi wewnętrzne– 
o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 
minimum 6,Ńm, lub ciągu ”ieszo-jezdnego 

i dojazdu o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących minimum 5,Ńm oraz do–`cia 
o szero—o`ci 4,5m;  

 

7) nie”rze—raczalną linię zabudowy dla budyn—ów, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

z wy–ąt—ami wymienionymi w punkcie 7, litera 

c i litera d, ustala się w odlegJo`ci nie mnie–sze– 
niw:  

 

a) 10 m - od dróg ”ublicznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem: lokalnych KD-L2 oraz 

dojazdowych KD-D2,  

 

b) 8 m - od granicy nie oznaczonych w planie, 

dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo ｦjezdnych,  
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c) wysunięte ”oza lico `ciany frontowe– fragmenty 
budynku i detale wystroju architektonicznego, 

ta—ie –a—: gan—i, wiatroJa”y, wy—usze 
i zadaszenia we–`ć, tarasów, schodów, 
”ochylni dla nie”eJnos”rawnych, bal—onów oraz 
okapy dachu ｦ mogą zmnie–szać wymienione 
w pkt 7, litera a odlegJo`ci od —rawędzi –ezdni 
maksymalnie o 4,0m., a w pkt 7 litera b 

maksymalnie o 3,Ńm; nie ustala się ograniczeL 
dla nie zam—niętych detali związanych 
z budynkami jak schody, pochylnie i tarasy;  

 

d) kioski uliczne, o wyso—o`ci do 3,ŃmŁ, —tórych 
”owierzchnia nie ”rze—racza ńŃ m2, mogą być 
sytuowane w terenach między linią zabudowy 
i linią rozgranicza–ącą drogi;  

 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę garawy w odlegJo`ci 
nie mnie–sze– niw 6,Ńm od linii rozgranicza–ące– 
drogi;  

 

9) na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 22 
ust. 4.  

 

§ 15. ńŁ Ustala się tereny obie—tów 
”rodu—cy–nych, s—Jadów i magazynów, oznaczone na 
rysunku planu symbolem P, numerowane kolejno od 

P1 do P5.  

 

2Ł Ustala się dostę”no`ć —omuni—acy–ną 
terenów P wymienionych w ust. 1 z istnie–ących 
i ”ro–e—towanych dróg ”ublicznych oznaczonych na 
rysun—u ”lanu symbolami: drogi gJówne– KŚ-G1 ｦ 

istnie–ącymi z–azdami, KŚ-G2 ｦ dla terenów P4 i P5 

–ednym z–azdem ”ublicznym ws”ólnym dla wszyst—ich 
dziaJe— budowlanych, drogi zbiorczej KD-Z1, drogi 

lokalnej KD-LńŁ2, dróg do–azdowych KŚ-D1.7, KD-

D1.8 i drogi wewnętrzne– KŚ-W2Ł6, bez”o`rednio, lub 
”o`rednio ”o”rzez nie wyznaczone na rysun—u ”lanu 
”otenc–alne drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo-jezdne, 

mogące być lo—alizowane w terenach P.  

 

3. W terenach, o —tórych mowa w ust. 1:  

 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę dróg wewnętrznych, 
ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, i ciągów ”ieszych, 
do–azdów i do–`ć, mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów (”ar—ingów), w s”osób nie 
ogranicza–ące zagos”odarowanie dziaJe— 
sąsiadu–ących bez”o`rednio z terenami 

”ar—ingów, z uwzględnieniem warun—ów 
o—re`lonych ”rze”isami ”rawa dotyczącymi 
dróg i ”ar—ingów;  

 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę form maJe– 
archite—tury, zieleni urządzone–;  

 

3) na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 22 
ust. 4;  

 

4) do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i budowlane oraz 
na ”owię—szenie dziaJe—, ”rzy czym —awda 
z nowo”owstaJych dziaJe— musi mieć 

za”ewniony dostę” do drogi ”ublicznej 

bez”o`rednio lub za ”o`rednictwem dróg 
wewnętrznych i ciągów ”ieszo- jezdnych;  

 

4. W terenach oznaczonych symbolem P dla 

—sztaJtowania dziaJe— budowlanych oraz zabudowy, 
ustala się nastę”u–ące warun—i:  
 

1) wyso—o`ć budyn—ów nie mowe ”rze—raczać 
12,0m od `redniego ”oziomu terenu ”rzed 
gJównym we–`ciem do budyn—u;  

 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJe— budowlanych nie mowe być mnie–sza niw 
1,0ha;  

 

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw 5% ”owierzchni dziaJ—i;  
 

4) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy —ubaturowe– 
w stosun—u do ”owierzchni dziaJ—i nie mowe 
”rze—raczać 7Ń%;  

 

5) do”uszczalne –est —sztaJtowanie dachów 
budyn—ów –a—o dwu lub wielos”adowych 
o —ącie nachylenia ”oJaci od ńŃo do 45o, 
”Jas—ich, oraz o geometrii nie ”rosto—re`lne–;  

 

6) do”uszczalna minimalna szero—o`ć ciągów 
komunikacyjnych, w liniach rozgranicza–ących, 
bez wyznaczania na rysunku planu: drogi 

wewnętrzne– 6,Ńm; ciągu ”ieszo-jezdnego lub 

do–azdu 5,Ńm; do–`cia 4,5m;  
 

7) nie”rze—raczalną linię zabudowy dla budyn—ów, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

z wy–ąt—iem wymienionym w punkcie 8, ustala 

się w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw:  
 

a) 25 m - od —rawędzi –ezdni istnie–ące– drogi 
”ubliczne– gJówne– oznaczone– na rysun—u ”lanu 
symbolem KD-G1 i KD-G2 (odcinek 

projektowanej drogi poza obszarem planu),  

 

b) 15 m ｦ od —rawędzi –ezdni istnie–ące– drogi 
publicznej zbiorczej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KD-Z1,  

 

c) 10 m ｦ od —rawędzi –ezdni istnie–ących dróg 
publicznych lokalnych i dojazdowych 

oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-

L1.2 i KD-D1  

 

d) 8 m - od granicy projektowanej drogi 

wewnętrzne– oznaczone– na rysun—u ”lanu 
symbolem KD-W2.6 i nie oznaczonych na 

rysun—u ”lanu, dróg wewnętrznych i ciągów 
pieszo ｦ jezdnych,  

 

e) wysunięte ”oza lico `ciany frontowe– fragmenty 
budynku i detale wystroju architektonicznego, 

ta—ie –a—: gan—i, wiatroJa”y, wy—usze 
i zadaszenia we–`ć, tarasów, schodów, 
”ochylni dla nie”eJnos”rawnych, bal—onów oraz 
okapy dachu ｦ mogą zmnie–szać wymienione 
w pkt 7 litera a i litera b odlegJo`ci od —rawędzi 
jezdni maksymalnie o 4,0m., w pkt 7 litera c 
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i litera d maksymalnie o 3,Ńm; nie ustala się 
ograniczeL dla niezam—niętych detali 
związanych z budynkami jak schody, pochylnie 

i tarasy;  

 

f) kioski uliczne, o wyso—o`ci do 4,Ń mŁ, —tórych 
”owierzchnia nie ”rze—racza 3Ń,Ń m2, mogą 
być sytuowane w terenach między linią 
zabudowy i linią rozgranicza–ącą drogi, ”rze”isu 
nie stosu–e się dla terenów Pń, P4 i P5, 

”rzylega–ących do ”asa drogi KŚ-G1 i KD-G2;  

 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę garawy w odlegJo`ci 
nie mnie–sze– niw 6,Ńm od linii rozgranicza–ące– 
drogi;  

 

9) na—azu–e się za”ewnienie ”ar—ingów o liczbie 

miejsc dostosowanej do programu 

inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami §22 
ust. 4.  

 

§ 16. ńŁ Ustala się tereny zieleni urządzonej, 

sportu i rekreacji z do”uszczeniem usJug gastronomii 
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP/US, 

numerowane kolejno od ZP/US1 do ZP/US5.  

 

2Ł Ustala się dostę”no`ć —omuni—acy–ną 
terenów źPłUS drogami ”ublicznymi oznaczonymi na 
rysunku planu symbolami: istnie–ącą drogą gJówną KŚ-

G1 i ”ro–e—towaną drogą gJówną KŚ-G2 - jednym 

z–azdem dla —awdego z terenów źPłUS, istnie–ącą 
drogą zbiorczą KŚ-Z1 i projektowanymi drogami 

wewnętrznymi KŚ-W2.  

 

3Ł źabudowę terenów źPłUS, o —tórych mowa 
w ustŁń, nalewy —sztaJtować –a—o zes”óJ terenów wód 
powierzchownych ｦ stawów, istnie–ących zbiorni—ów 
wodnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

WS1, WS2, WS3 i WS4 oraz terenów zieleni, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: Zn5, Zn6, 

Zn7 i źn8, ogólnodostę”nego ”ar—u wy”oczynkowo - 

rekreacyjnego: z zielenią wyso—ą i nis—ą, ale–ami 
”ar—owymi, urządzeniami s”ortowo ｦ rekreacyjnymi, 

z wy—orzystaniem stawów do celów re—reacy–nych 
oraz zielenią, stanowiącą ”asy ochronne wzdJuw 
a—wenów wodnychŁ  

 

4. W terenach ZP/US o —tórych mowa w ust.1:  

 

1) na—azu–e się zachowanie ”asów ochronnych 
wzdJuw zbiorni—ów wodnych ｦ stawów 
o szero—o`ci minimum ń5,Ńm od górne– 
—rawędzi s—ar”y brzegowe–;  

 

2) za—azu–e się lo—alizac–i obie—tów —ubaturowych 
w pasie ochronnym;  

 

3) w pasach ochronnych dopuszcza się lo—alizac–ę: 
do–`ć do ”rzystani wodne–, `ciewe— ”ieszych, 
rowerowych, edu—acy–nych oraz obie—tów 
maJe– archite—tury;  

 

4) w ”asach ochronnych nowe nasadzenia nalewy 
dostosować do lo—alnych warun—ów 
siedlis—owych, szczególnie –a—o uzu”eJnienie 
obudowy biologiczne– stawów;  

 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mowe być mnie–sza niw 8Ń% ”owierzchni 
—awdego z terenów źPłUS;  

 

6) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy —ubaturowe– 
w stosun—u do ”owierzchni terenu nie mowe 
”rze—raczać Ń, ŃŃ3% —awdego z terenów 
ZP/US;  

 

7) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów 
budowlanych, —tóre mogą być ”rzeznaczone 
na:  

 

a) sport - bois—a s”ortowe maJe, ”rzystanie 
wodne przy stawach z dopuszczeniem ich 

zadaszenia, wraz z obie—tami towarzyszącymi 
jak szatnie, magazyny sprzętu, szalety 
publiczne i inne obie—ty, związane 
z przeznaczeniem terenu;  

 

b) re—reac–ę i wypoczynek - w tym baseny 

”Jywac—ie i brodziki, place zabaw dla dzieci, 

`ciew—i rowerowe, `ciew—i zdrowia,  
 

c) ”o”ularyzac–ę wiedzy o przyrodzie - `ciew—i 
edukacyjne,  

 

d) ”o”ularyzac–ę nau—i i techniki - w tym 

miasteczko ruchu drogowego, planetarium,  

 

e) —ulturę - w tym estrada, kino letnie, muszla 

koncertowa,  

 

f) rozryw—ę - w tym ”lac do taLca, lodowis—o, 
—tóre mogą być uwyt—owane na staJe lub 
tymczasowo,  

 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów 
gastronomicznych parterowych, sezonowych 

i caJorocznych, wolnosto–ących, –a—o maJych 
bufetów lub ”awilonów, o powierzchni 

w czę`ci zadaszone–, nie ”rze—racza–ące– 3Ń m2 
—awda i wyso—o`ci do 6,Ńm licząc od `redniego 
poziomu terenu ”rzed gJównym we–`ciem do 
budynku;  

 

9) do”uszcza się tymczasowe zagos”odarowanie, 
urządzenie i uwyt—owanie terenów celem 
obsJugi im”rez masowych z zakresu kultury 

i rozryw—i, na czas ”otrzebny dla obsJugi tych 
imprez;  

 

10) ustala się nie”rze—raczalną linię zabudowy dla 
budyn—ów w odlegJo`ci 25,Ńm od linii 
rozgranicza–ących istnie–ących i projektowanych 

dróg ”ublicznych KŚ-G1 i KD-G2, 20,0m od 

linii rozgranicza–ących istnie–ących dróg 
publicznych KD-Z1.1 i KD-Z1.2 oraz 8,0m od 

linii rozgranicza–ących ”ro–e—towanych dróg 
wewnętrznych KŚ-W;  

 

11) mie–sca ”osto–owe dla samochodów (”ar—ingi) 
nalewy lo—alizować między linią zabudowy, 
a linią rozgranicza–ącą drogi;  

 

12) do”uszcza się —sztaJtowanie dachów budyn—ów 
jako dwu lub wielospadowych o —ącie 
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nachylenia ”oJaci od 2Ńo do 45o, ”Jas—ich, oraz 
o geometrii nie ”rosto—re`lne–Ł  
 

5Ł Na—azu–e się za”ewnienie od”owiednie– 
liczby mie–sc ”osto–owych dla obsJugi terenów źPłUS 
–a—o minimum wg nastę”u–ących, minimalnych 
ws—auni—ów, dla obie—tów, mogących być 
zlokalizowanych na terenie ”oszczególnych zes”oJów 
parkowych:  

 

1) jedno miejsce postojowe na trzy miejsca 

konsumpcyjne obiektu gastronomicznego;  

 

2) jedno miejsce postojowe na trzy miejsca 

obiektu widowiskowego;  

 

3) jedno miejsce postojowe na 10 

z przewidywalne– liczby uwyt—owni—ów, 
obie—tów s”ortowo - rekreacyjnych;  

 

4) dodatkowo jedno miejsce postojowe na 

czterech zatrudnionych;  

 

5) ilo`ć mie–sc ”osto–owych dla terenów źPłUS 
ma od”owiadać na–wię—sze– liczbę stanowis— 
wyliczonej z –edne– ze ws—auni—ów z pkt 1, 

2 lub 3 ,  

 

6) na—azu–e się rozdzielenie ”ar—ingów w terenach 

ZP/US pasami zieleni, o szero—o`ci nie mnie–sze– 
niw ńŃ,Ńm, –eweli liczba tych mie–sc ”rze—roczy 
4 stanowiska.  

 

§ 17. ńŁ Ustala tereny zieleni urządzone–, 
oznaczone na rysunku planu symbolem od ZP1 do 

ZP3.  

 

2Ł Ustala się dostę”no`ć —omuni—acy–ną 
terenów: źPń - istnie–ącą drogą ”ubliczną do–azdową, 
oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem KŚ-D1.4, 

”ro–e—towaną drogą ”ubliczną lo—alną o symbolu KD-

L2.3 i ”ro–e—towaną drogą wewnętrzną o symbolu KD-

W2Ł2; źP2 ”ro–e—towaną drogą ”ubliczną o symbolu 

KD-L2Ł3, istnie–ącą drogą do–azdową o symbolu KD-

D1.4 i ”ro–e—towaną drogą do–azdową KŚ-D2.11; ZP3 

ｦ ”ro–e—towaną drogą ”ubliczną lo—alną o symbolu 

KD-L2.5 i ”ro–e—towaną drogą do–azdową KŚ-D2.10.  

 

3. W terenach ZP1, o —tórych mowa w ust.1, 

do”uszcza się lo—alizac–ę:  
 

1) zieleni wysokiej i nis—ie–, —wietni—ów,  
 

2) alei s”acerowych, `ciewe— rowerowych, 
pieszych, edukacyjnych,  

 

3) ”laców zabaw dla dzieci,  
 

4) altanek i innych obie—tów maJe– archite—tury,  
 

5) obie—tów gastronomicznych wolnosto–ących 
o ”owierzchni uwyt—owe– —awdego budyn—u do 
3Ńm2; wyso—o`ć budyn—u nie więce– niw 4,Ńm; 
budyne— mowe być lo—alizowany w odlegJo`ci 
nie mnie–sze– niw 8,Ńm od linii rozgranicza–ące– 
drogi publicznej i nie mniejsze– niw ńŃŃ,Ńm od 

na–bliwszego obie—tu gastronomicznego 
zlokalizowanego w terenach ZP1,  

 

6) mie–sc ”osto–owych dla samochodów 
osobowych (”ar—ingu) nie więce– niw na 
10 stanowis—, dla obsJugi –ednego obie—tu 
gastronomicznego.  

 

4Ł Śo”uszczalne –est —sztaJtowanie dachów 
budyn—ów –a—o dwu lub wielos”adowych o —ącie 
nachylenia ”oJaci od 2Ńo do 45o, ”Jas—ich, oraz 
o geometrii nie ”rosto—re`lne–;  

 

5. W terenach ZP2 i ZP3 o —tórych mowa 
w ustŁń, do”uszcza się zagos”odarowanie 
z uwzględnieniem wy—orzystania terenów 

nadbrzewnych rze—i San do celów re—reacy–nych, 
w tym lo—alizac–ę:  
 

1) zieleni wysokiej i niskiej,  

 

2) `ciewe— rowerowych, ”ieszych, edu—acy–nych,  
 

3) ”laców zabaw dla dzieci,  
 

4) mie–sc do ”lawowania i grillowania,  

 

5) altanek i innych obie—tów maJej architektury,  

 

6) obie—tów związanych z obsJugą terenów źP2 
wy”owyczalni s”rzętu s”ortowego 
i rekreacyjnego, w tym rowerów w raz 

z magazynem s”rzętu, szaletów ”ublicznych,  
 

7) obie—tów gastronomicznych wolnosto–ących, 
o ”owierzchni uwyt—owe– budyn—u do 30m2 

i wyso—o`ci budyn—ów do 4,Ńm; budyne— mowe 
być lo—alizowany w odlegJo`ci nie mnie– niw 
ńŃŃ,Ńm od na–bliwszego obie—tu 
gastronomicznego zlokalizowanego w terenach 

ZP2.  

 

6Ł Śo”uszczalne –est —sztaJtowanie dachów 
budyn—ów –a—o dwu lub wielos”adowych o —ącie 
nachylenia ”oJaci od 2Ńo do 45o, ”Jas—ich, oraz 
o geometrii nie ”rosto—re`lne–Ł  

 

§ 18. ńŁ Ustala się tereny zieleni, oznaczone na 
rysunku planu symbolem Zn, numerowane kolejno od 

Zn1 do Zn15.  

 

2. W terenach oznaczonych symbolem Zn 

o —tórych mowa w ust. 1, a nie uwzględnionych 
w ust.4:  

 

1) na—azu–e się —sztaJtowanie zieleni nasadzeniami 
dostosowanymi do lo—alnych warun—ów 
siedlis—owych, szczególnie –a—o uzu”eJnienie 
obudowy biologiczne– cie—ów wodnych;  

 

2) do”uszcza się budowę:  
 

a) `ciewe— dla ”ieszych, w tym edukacyjnych, oraz 

dla rowerzystów,  
 

b) sieci infrastruktury technicznej oraz 

technicznych urządzeL ”rzeciw”owodziowychŁ  
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3. W terenach Zn, z uwzględnieniem ustaleL 
w ust. 2 i 4, za—azu–e się lo—alizac–i budyn—ów, za 
wy–ąt—iem obie—tów związanych z infrastru—turą 
technicznąŁ  

 

4. W terenach oznaczonych symbolami Zn2, 

Zn5, Zn6, Zn7 i Zn8:  

 

1) na—azu–e się zachowanie ”asów ochronnych 
wzdJuw a—wenów wodnych ｦ stawów, 
o szero—o`ci minimum ń5,Ńm od górne– 
—rawędzi s—ar”y brzegowe–;  

 

2) nakazuje się —sztaJtowanie zieleni nasadzeniami 
dostosowanymi do lo—alnych warun—ów 
siedlis—owych, szczególnie –a—o uzu”eJnienie 
obudowy biologiczne– stawów;  

 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę do–`cia do ”rzystani 
wodne–, `ciewe— ”ieszych, edu—acy–nych, 
rowerowych, oraz obie—tów maJe– archite—tury;  

 

4) za—azu–e się lo—alizac–i obie—tów —ubaturowychŁ  
 

§ 19. ńŁ Ustala się lasy istnie–ące, oznaczone 
na rysunku planu symbolem ZL1 i ZL2 oraz las 

projektowany, oznaczony symbolem ZL3.  

 

2. W terenach ZL, o —tórych mowa 
w ust. 1 za—azu–e się:  
 

1) lo—alizac–i budyn—ów, z wy–ąt—iem obie—tów 
związanych z gos”odar—ą le`ną i ochroną 
`rodowis—a, w tym związanych 
z zabezpieczeniem przed skutkami erozji;  

 

2) karczowania drzew z wy–ąt—iem cięć 
sanitarnych i ”ielęgnacy–nych;  

 

3) wszel—ich dziaJaL s”rzecznych z planami 

urządzenia lasów i gos”odar—i le`ne– oraz trwale 
niszczących i degradu–ących terenŁ  
 

§ 20. ńŁ Ustala się tereny wód 
powierzchniowych - istnie–ących stawów, oznaczone 
na rysunku planu symbolem WS1, numerowane 

kolejno od WSńŁń ”o WSńŁ5Ł Tereny tych wód 
wyznacza się w planie z uwzględnieniem ich granic 
ewidencyjnych.  

 

2. Tereny WS1.1 - WS1.4, o —tórych mowa 
w ust. 1, wraz z terenami źPłUS wg ustaleL § ń7, 
stanowią integralną czę`ć ”ro–e—towanego 
ogólnodostę”nego ”ar—u wy”oczynkowo-

rekreacyjnego.  

 

3. W terenach WS1.1 ｦ WS1.4:  

 

1) do”uszcza się wy—orzystanie stawów do celów 
edukacyjnych, rekreacyjnych i gospodarczych 

(hodowla ryb);  

 

2) do”uszcza się budowę ”rzystani wodne–;  
 

3) do”uszcza się wy—onywanie ”rac 
konserwacyjnych i regulacyjnych 

(—sztaJtowanie s—ar”, wy—onywanie 
umocnienieL);  

 

4) za—azu–e się uwywania istnie–ących zbiorni—ów 
wodnych - stawów, do celów im”rez 
s”ortowych oraz uwywania s”rzętu s”ortowego 
i re—reacy–nego ”owodu–ącego zagrowenie dla 
”ta—ów, dla —tórych włw stawy stanowią 
mie–sce werowania lub czasowego ”rzebywaniaŁ  
 

4Ł W terenach WSńŁ5 do”uszcza się:  
 

1) wy—orzystanie stawu do celów gos”odarczych 
(hodowla ryb);  

 

2) budowę ”rzystani wodne– dla Jodzi 
i węd—owania;  

 

3) wykonywanie prac konserwacyjnych 

i regulacy–nych (—sztaJtowanie s—ar”, 
wy—onywanie umocnienieL)Ł  
 

§ 21. ńŁ Ustala się tereny wód 
powierzchniowych ｦ cieki wodne, oznaczone na 

rysunku planu symbolem: WS2, numerowane kolejno 

od WS2Łń do WS2ŁńńŁ Tereny tych wód wyznacza się 
w planie z uwzględnieniem ich granic ewidency–nychŁ  

 

2. W terenach WS2, o —tórych mowa w ust. 1, 

do”uszcza się budowę sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej i komunikacyjnej.  

 

§ 22. ńŁ Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagos”odarowania dróg, ciągów —omuni—acy–nych 
i urządzeL —omuni—ac–i samochodowe–:  
 

1) KD-G1 - tereny drogi publicznej ｦ drogi gJówne– 
istnie–ące–, o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących minimum 35,Ńm i szero—o`ci 
jezdni minimum 7,0m;  

 

2) KD-G2 - tereny drogi publicznej ｦ drogi gJówne– 
projektowanej o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących minimum 35,Ńm i szero—o`ci 
jezdni minimum 7,0m;  

 

3) KD-Z1 ｦ tereny drogi publicznej ｦ drogi 

zbiorcze– istnie–ące–, o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących minimum 2Ń,Ńm i szero—o`ci 
jezdni minimum 7,0m;  

 

4) KD-L1 ｦ tereny dróg ”ublicznych - dróg 
lo—alnych istnie–ących, o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących minimum ń2,Ńm i szero—o`ci 
jezdni minimum 6,0m;  

 

5) KD-L2 ｦ tereny dróg ”ublicznych - dróg 
lokalnych, projektowanych o szero—o`ci 
w liniach rozgranicza–ących minimum 12,0m 

i szero—o`ci –ezdni minimum 6,Ńm;  
 

6) KD-D1ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ dróg 
do–azdowych istnie–ących, numerowanych 
kolejno od KD-D1.1 po KD-D1.8:  

 

a) o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 
minimum 10,0m,  
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b) o szero—o`ci –ezdni minimum 6,0m,  

 

c) ”lac do zawracania samochodów o wymiarach 

minimum 12mx12m;  

 

7) KD-D2 ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ dróg 
dojazdowych projektowanych, numerowanych 

kolejno od KD-D2.1 po KD-D2.18:  

 

a) o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 
minimum 10,0m,  

 

b) o szero—o`ci –ezdni minimum 6,Ńm;  
 

8) KD-W1 ｦ tereny drogi wewnętrzne– istnie–ące–, 
o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 
minimum 8,0m i szero—o`ci –ezdni minimum 
4,5m;  

 

9) KD-W2 ｦ tereny dróg wewnętrznych 
projektowanych, numerowanych kolejno od KD-

W2.1 do KD-W2.5, o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących minimum 8,Ńm i szero—o`ci 
jezdni minimum 4,5m;  

 

10) KD-W2.6 ｦ tereny drogi wewnętrzne– 
projektowanej o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących minimum 5,Ńm i szero—o`ci 
jezdni minimum 3,5m;  

 

11) KD-P1 i KD-P2 ｦ tereny ”ar—ingów 
ogólnodostę”nychŁ Na—azu–e się wy—onanie 
nawierzchni ”ar—ingów z materiaJów 
rozbieralnych.  

 

2Ł Na terenach dróg i ciągów —omuni—acy–nych 
do”uszcza się wyznaczanie `ciewe— rowerowych 
z uwzględnieniem warun—ów, o—re`lonych 
w prze”isach odrębnych w za—resie drógŁ  

 

3Ł W wyznaczonych liniami rozgranicza–ącymi 
terenach dróg do”uszcza się lo—alizac–ę 
towarzyszących urządzeL —omuni—acy–nych (”ar—ingi, 
”asy ”osto–owe, ”rzystan—i), chodni—ów, urządzeL 
i sieci infrastruktury technicznej, `ciewe— rowerowych, 
zieleni.  

 

4Ł Na—azu–e się za”ewnienie od”owiednie– 
liczby mie–sc ”osto–owych dla samochodów 
osobowych w garawach zam—niętych lub otwartych, 
parkingach naziemnych lub podziemnych, a ta—we 
w zgrupowaniach miejsc postojowych, przyulicznych 

zatokach i pasach postojowych, w zalewno`ci od: 
”rogramu inwestyc–i, warun—ów terenowych, 
technicznych i ekonomicznych - wg nastę”u–ących, 
minimalnych ws—auni—ów:  
 

a) w zabudowie –ednorodzinne– (wolnosto–ące– 
i zwartej) ｦ 1 mie–sce ”osto–owe na —awdy dom 

na terenie dziaJ—i, na —tóre– obie—t będzie 
wznoszony,  

 

b) w zabudowie usJugowe– (z wy–ąt—iem obie—tów 
o`wiatowych i sakralnych) i handlowej ｦ 

1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni 

uwyt—owe– obie—tu usJugowego lub na trzy 
miejsca konsumpcyjne, widowiskowe i trzy 

Jów—a hotelowe oraz ń miejsce postojowe na 

czterech zatrudnionych,  

 

c) w za—Jadach ”rodu—cy–nych i rzemie`lniczych - 

1 miejsce postojowe na czterech 

zatrudnionych,  

 

d) dla innych ”rzedsięwzięć nie ustala się 
ws—auni—ówŁ  
 

§ 23. 1. Dopuszcza się li—widac–ę istnie–ących, 
modernizac–ę i budowę nowych sieci i urządzeL, 
w wyznaczonych na rysunku planu strefach 

technicznych sieci ele—troenergetyczne– `redniego 
na”ięcia i sieci gazowe– wyso—iego ci`nienia, 
”rzeJowenie sieci w s”osób —orzystny dla lokalizacji 

”rzedsięwzięć w terenach przeznaczonych pod 

zabudowę, oraz zamianę ele—troenergetycznych linii 
napowietrznych na podziemne - kablowe.  

 

2Ł Ustala się tereny infrastru—tury 
elektroenergetycznej - GJówny Pun—t źasilania 
(istnie–ący GPź), oznaczony na rysunku planu 

symbolem E1.  

 

3. W terenach E1, o —tórych mowa 
w ust. 2 do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę istnie–ących oraz budowę nowych 
obie—tów związanych fun—c–onalnie z GPZ 

w odlegJo`ci minŁ ń5 m od —rawędzi –ezdni istnie–ące– 
drogi zbiorczej KD-Z1 i min. 10 m od projektowanej 

drogi wewnętrzne– KŚ-W2.5.  

 

4Ł Ustala się tereny infrastru—tury 
wodociągowe– ｦ u–ęcie i zbiorni—i wody (istnie–ące), 
oznaczone na rysunku planu symbolem W1.  

 

5. W terenach W1, o —tórych mowa w ust. 

4 dopuszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i nadbudowę 
istnie–ących oraz budowę nowych obie—tów 
związanych fun—c–onalne z obsJugą wodociągówŁ  

 

6Ł Uwzględnić nalewy ograniczenia 
w zagos”odarowaniu terenów od nastę”u–ących sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–:  
 

1) napowietrznych linii elektroenergetycznych 

`redniego na”ięcia ń5 —V oznaczonych na 
rysunku planu symbolem EN S/N;  

 

2) gazociągów wyso—o”ręwnych, oznaczonych na 
rysun—u ”lanu symbolem GØ2ŃŃŁ  
 

§ 24. ńŁ Śo czasu ”rzystą”ienia do realizac–i 
inwestycji, tereny ob–ęte ”lanem ”ozosta–ą 
w dotychczasowym uwyt—owaniuŁ  

 

2Ł Przy zagos”odarowaniu terenów nalewy 
uwzględnić uwarun—owania wyni—a–ące z przebiegu 

istnie–ące– infrastru—tury techniczne–Ł W przypadku 

wystą”ienia —oliz–i ”ro–e—towanych obie—tów 
z istnie–ącymi sieciami (ele—troenergetycznymi) nalewy 
sieci te ”rzystosować do nowych warun—ów ”racyŁ  

 

3Ł Śla terenów ob–ętych ”lanem ustala się 
nastę”u–ące zasady w zakresie infrastruktury 

technicznej i ochrony `rodowis—a:  
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1) zaopatrzenie w wodę: w u—Jadzie 
”ier`cieniowym z sieci wodociągowe–, 
obsJugu–ące– teren miasta, w tym 

z wodociągów lo—alnychŁ Śo”uszcza się 
”rzebudowę i modernizac–ę zna–du–ącego się 
w obszarze ”lanu u–ęcia wody, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem W1 i zwię—szenie –ego 
wyda–no`ci do 6ŃŃm3łdobę. Doprowadzenie 

wody rurami o `rednicy Øń5ŃmmŁ Śo czasu 
realizac–i sieci wodociągowe–, dla terenów 
”oJowonych ”oza –e– zasięgiem, do”uszcza się 
zaopatrzenie w wodę z u–ęć indywidualnych 
(studni);  

 

2) od”rowadzanie `cie—ów bytowych 
i ”rzemysJowych do zbiorczej kanalizacji 

sanitarne–, za—oLczone– istnie–ącą gminną 
oczyszczalnią `cie—ówŁ Pro–e—tu–e się 
—analizac–ę sanitarną, wraz z przepompowniami 

`cie—ów, grawitacy–ną, z rur o `rednicy 
Ø2ŃŃmmŁ Śla terenów ”oJowonych ”oza 
zasięgiem —analizac–i zbiorcze–, do”uszcza się, 
do czasu –e– realizac–i, od”rowadzanie `cie—ów 
sanitarnych do zbiorni—ów bezod”Jywowych 
z okresowym wywozem do oczyszczalni 

`cie—ów lub lo—alizowanie w obrębie dziaJ—i 
”odlega–ące– zainwestowaniu, ”rzydomowych 
oczyszczalni `cie—ów;  

 

3) odprowadzanie wód o”adowych i roztopowych 

na teren wJasne– dziaJ—i lub do —analizac–i 
deszczowej, a z ”owierzchni terenów, z —tórych 
s”Jyw mowe stanowić zagrowenie dla 
`rodowis—a ”rzyrodniczego (”ar—ingi, drogi), 
poprzez system kanalizacji deszczowej, po ich 

uprzednim podczyszczaniu przed 

wprowadzeniem do odbiornika;  

 

4) ogrzewanie wg indywidualnych rozwiązaL, 
”ozwala–ących minimalizować ｭnis—ą emis–ęｬ 
zanieczyszczeL do ”owietrza (n”Ł ”o”rzez 
preferowanie wysokosprawnych, 

zautomatyzowanych uródeJ cie”Ja lub 

niekonwenc–onalnych uródeJ cie”Ja ｦ np. 

—ole—tory sJoneczne);  
 

5) gromadzenie i usuwanie staJych od”adów 
—omunalnych na zasadach o—re`lonych 
w gminie, a gromadzenie i usuwanie od”adów 
innych niw —omunalne winno odbywać się na 
zasadach o—re`lonych w przepisach odrębnych;  

 

6) zasilanie w energię ele—tryczną z istnie–ące– 
sieci elektroenergetycznej,  

 

7) zaopatrzenie w gaz z istnie–ące– sieci gazowe–;  
 

8) za”ewnienie Jączno`ci tele—omuni—acy–ne–, 
”o”rzez budowę —analizac–i teletechniczne– do 
”oszczególnych budyn—ów, w nawiązaniu do 
istnie–ące– lub ”ro–e—towane– sieci;  

 

9) odwodnienie terenów ”o”rzez istnie–ące 
systemy melioracy–ne; do”uszcza się 
utrzymanie, ”rzebudowę istnie–ących systemów 
drenars—ich oraz budowę nowychŁ  
 

§ 25. Ustala się staw—ę ”rocentową sJuwącą 
naliczaniu –ednorazowe– o”Jaty w razie zbycia 

nieruchomo`ci, ob–ętych obszarem ”lanu w wyso—o`ci 
3Ń % od wzrostu –e– warto`ci, w związ—u 
z uchwaleniem planu.  

 

§ 26. Wy—onanie UchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko.  

 

§ 27. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia –e– ogJoszeniaŁ  
 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Miejskiej w Lesku 
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