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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z pópn. zmianami), art. 14 
ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 
717 z pópn. zmianami) w związku z uchwaEą Nr 
XXVIII/300/09 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 
31 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wybranych terenów 
na obszarze gminy i miasta Kleczew, Rada Miejska 
w Kleczewie uchwala, co następuje:

DZIAD I
Przepisy ogólne 

RozdziaE 1
Zakres obowiązywania planu 

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami ｧStu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Kleczewｦ, uchwalo-
nego 17 listopada 2009 r. uchwaEą nr XXX/308/09 
Rady Miejskiej w Kleczewie, uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla wybranych terenów na obszarze gminy i 
miasta Kleczew, zwaną dalej planem. 

§2. 1. Rysunek planu pt. ｧGmina i Miasto Kleczew 
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, skala 1:1000ｦ wraz z zaznaczoną 
granicą obszaru objętego planem stanowi zaEącznik 
nr 1 do niniejszej uchwaEy. 

2. Rysunek planu pt. ｧMiasto Kleczew - zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, skala 1:1000ｦ wraz z zaznaczoną granicą ob-
szaru objętego planem stanowi zaEącznik nr 2 do 
niniejszej uchwaEy. 

3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej stanowi zaEącznik nr 3 do uchwaEy. 

4. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia 
uwag zgEoszonych do projektu planu stanowi za-
Eącznik nr 4 do uchwaEy. 

§3. Przedmiotem planu jest okre[lenie: 
1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego; 
3. zasad ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego; 
4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków; 
5. wymagaG wynikających z potrzeb ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznych; 
6. parametrów i wskapników ksztaEtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskapników in-
tensywno[ci zabudowy; 

7. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi; 

8. szczegóEowych zasad podziaEu nieruchomo[ci; 
9. szczegóEowych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy; 

10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11. sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i urytkowania terenów; 

12. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

§4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1. granica planu miejscowego; 
2. symbol terenu; 
3. linia rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu [ci[le okre[lona; 
4. linia zabudowy [ci[le okre[lona; 
5. maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy; 
6. strefa bezpo[rednia ujęcia wody; 

§5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o: 

1. budowli sEurącej reklamie - nalery przez to ro-
zumieć wolnostojący trwale związany z gruntem 
obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozu-
mieniu ustawy Prawo budowlane; 

2. urządzeniu sEurącym reklamie ｠ nalery przez to 
rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, 
sEurący reklamie; 

3. froncie dziaEki - nalery przez to rozumieć tę gra-
nicę dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z 
której następuje wjazd i wej[cie na dziaEkę; 
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4. kalenicy dachu ｠ nalery przez to rozumieć naj-
wyrszą i najdEurszą, poziomą krawędp zaEamania 
poEaci dachu spadowego; 

5. wskapniku intensywno[ci zabudowy - nalery 
przez to rozumieć stosunek powierzchni caEkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków 
zlokalizowanych na danej dziaEce budowlanej do po-
wierzchni caEkowitej tej dziaEki; 

6. obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię, w której musi być zlokalizowana [cia-
na frontowa projektowanego budynku ( co najmniej 
60 % jej dEugo[ci) lub z którą musi być styczna [cia-
na frontowa projektowanego budynku w przypadku 
lokalizacji nie równolegEej do tej linii, bez prawa jej 
przekraczania w kierunku drogi; obowiązująca linia 
zabudowy nie dotyczy takich elementów architek-
tonicznych budynków jak: balkon, wykusz, schody, 
taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatroEap oraz 
innych detali wystroju architektonicznego budynku 
wysuniętych poza tę linię nie więcej nir 2,0 m; 

7. maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy 
｠ nalery przez to rozumieć linię, w której more być 
zlokalizowana [ciana frontowa projektowanego bu-
dynku ( co najmniej 60 % jej dEugo[ci) lub z którą 
more być styczna [ciana frontowa projektowanego 
budynku w przypadku lokalizacji nie równolegEej do 
tej linii, bez prawa jej przekraczania w kierunku dro-
gi; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy ta-
kich elementów architektonicznych budynków jak: 
balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, 
rynna, wiatroEap oraz innych detali wystroju archi-
tektonicznego budynku wysuniętych poza tę linię 
nie więcej nir 2,0 m; 

8. obiekcie obsEugi technicznej - nalery przez to 
rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, 
która sEury odprowadzaniu [cieków, dostarczaniu 
wody, ciepEa, energii elektrycznej, gazu a takre sta-
cje transformatorowe, obiekty przepompowni [cie-
ków, urządzenia melioracji, zorganizowane miejsca 
zbiórki segregowanych odpadów komunalnych; 

9. przeznaczeniu podstawowym, dominującym ｠ 
nalery przez to rozumieć dominujący ( gEówny ) spo-
sób zagospodarowania terenu; 

10. przeznaczeniu uzupeEniającym, dopuszczal-
nym ｠ nalery przez to rozumieć morliwy sposób 
zagospodarowania terenu po speEnieniu wymagaG 
okre[lonych w planie, stanowiący uzupeEnienie lub 
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego; 

11. symbolu przeznaczenia - nalery przez to rozu-
mieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, 
okre[lające ich przeznaczenie podstawowe lub prze-
znaczenie podstawowe i uzupeEniające; 

12. powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ 
nalery przez to rozumieć powierzchnię terenu bio-
logicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

13. maksymalnej powierzchni zabudowanej - nale-
ry przez to rozumieć wskapnik wielko[ci powierzch-

ni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaEki lub 
terenu; 

14. wysoko[ci zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć maksymalną odlegEo[ć w rzucie prostopadEym 
pomiędzy najwyrszym punktem dachu budynku, a 
najnirszym punktem gruntu rodzimego; 

15. terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre[lony 
symbolem lub symbolem i numerem; 

16. urządzeniu pomocniczym - nalery przez to ro-
zumieć wyposarenie techniczne dróg, miejsca par-
kingowe, a takre oznakowanie sEurące organizacji 
ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia 
ochrony przeciwporarowej i obrony cywilnej, urzą-
dzenia sEurące informacji o terenie, a takre ogólno-
dostępne stacje telefoniczne; 

17. usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to ro-
zumieć usEugi, które nie nalerą do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych, nie powodują 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych przepisami odrębnymi poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuE prawny; 

18. uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny; 

19. zasięgu uciąrliwo[ci dróg - nalery przez to ro-
zumieć zasięg ponadnormatywnego oddziaEywania 
dróg; 

20. pasie technologicznym - nalery przez to rozu-
mieć, okre[lony w planie obszar, związany z prze-
biegiem napowietrznej lub podziemnej instalacji, na 
którym dopuszcza się prowadzenie prac związanych 
z budową, przebudową i eksploatacją tej instalacji, 
w granicach którego zamyka się jej ponadnorma-
tywne oddziaEywanie; 

21. przepisami prawa ｠ nalery przez to rozumieć 
przepisy ustaw z aktami wykonawczymi; 

22. budynku mieszkalnym jednorodzinnym ｠ nale-
ry przez to rozumieć budynek definiowany w art. 3 
pkt 2a ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156 poz. 1118). 

DZIAD II
Ustalenia ogólne 

RozdziaE 2
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów obję-

tych ustaleniami planu

§6. Dla obszaru objętego niniejszą uchwaEą, ustala 
się następujące przeznaczenie terenu, przyporząd-
kowując mu wskazany obok symbol przeznaczenia: 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN przeznaczenie podstawowe: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przezna-
czenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
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symbolem MN/U - przeznaczenie podstawowe: te-
ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; prze-
znaczenie dopuszczalne: usEugi nieuciąrliwe i infra-
struktura techniczna; 

c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem U/MN - przeznaczenie podstawowe: te-
ren zabudowy usEugowej; przeznaczenie dopusz-
czalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
infrastruktura techniczna; 

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem UH - przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
usEugowa nieuciąrliwa ｠ usEugi handlu; przeznacze-
nia dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem EE ｠ przeznaczenie podstawowe: teren in-
frastruktury technicznej ｠ stacja transformatorowa; 
przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura tech-
niczna; 

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem WW/UH ｠ przeznaczenie podstawowe: teren 
infrastruktury technicznej ｠ ujęcie wody przezna-
czone do likwidacji; przeznaczenie dopuszczalne: 
zabudowa usEugowa nieuciąrliwa ｠ usEugi handlu i 
infrastruktura techniczna; 

g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem WW/KD-D ｠ przeznaczenie podstawo-
we: teren infrastruktury technicznej ｠ ujęcie wody 
przeznaczone do likwidacji; przeznaczenie dopusz-
czalne: teren dróg publicznych dojazdowych i infra-
struktura techniczna; 

h) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ZP ｠ przeznaczenie podstawowe: teren 
zieleni urządzonej; przeznaczenie dopuszczalne: in-
frastruktura techniczna; 

i) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ZI ｠ przeznaczenie podstawowe: teren 
zieleni izolacyjnej; przeznaczenie dopuszczalne: in-
frastruktura techniczna; 

j) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KD-L ｠ przeznaczenie podstawowe: teren 
drogi publicznej lokalnej, na której warunki tech-
niczne i wykonywanie transportu winno być zgodne 
z przepisami szczególnymi; przeznaczenie dopusz-
czalne: infrastruktura techniczna; 

k) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KD-D ｠ przeznaczenie podstawowe: te-
ren dróg publicznych dojazdowych, na których wa-
runki techniczne i wykonywanie transportu winno 
być zgodne z przepisami szczególnymi; przeznacze-
nie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 

l) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami KX,ZP ｠ przeznaczenie podstawowe: teren 
drogi pieszo-rowerowej i zieleni urządzonej, prze-
znaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 

m) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KX ｠ przeznaczenie podstawowe: teren drogi 
pieszej, przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura 
techniczna. 

RozdziaE 3
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEtowa-

nia Eadu przestrzennego

§7. 1. Nowe budynki lub ich rozbudowywane czę-
[ci nalery lokalizować zgodnie z liniami zabudowy 
[ci[le okre[lonymi lub maksymalnymi nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, okre[lonymi w rysunku 
planu. 

2. Ustalenia dotyczące usytuowania kalenic gEów-
nych bryE budynków okre[lone w Rozdziale 11 nie 
dotyczą zabudowy usEugowej, gararowej i gospo-
darczej. 

3. Zezwala się na lokalizację garary i pomieszczeG 
usEugowych wbudowanych lub przybudowanych do 
bryEy budynku mieszkalnego. 

4. Ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatro-
wych. 

5. Ustala się zakaz lokalizacji budowli i urządzeG 
sEurących reklamie na terenie dróg publicznych. 

RozdziaE 4
Ustalenia dotyczące zasad ochrony [rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

§8. Wszelka dziaEalno[ć w obrębie terenów ob-
jętych planem powinna respektować obowiązujące 
przepisy prawa. 

1. Wprowadza się caEkowity zakaz: 
a) skEadowania jakichkolwiek odpadów ze szcze-

gólnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, 
b) odprowadzania [cieków bytowych i przemysEo-

wych bezpo[rednio do gruntu i cieków wodnych. 
2. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i 

podziemnych z zachowaniem wymogów wynikają-
cych z przepisów prawa. 

3. Zbędne masy ziemi powstające w czasie re-
alizacji inwestycji nalery wykorzystać do nowego 
uksztaEtowania terenu w granicy dziaEki wEasnej 
pod warunkiem, re ich zastosowanie nie spowoduje 
przekroczenia wymaganych standardów jako[ci gle-
by i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych 
lub skEadować w miejscu wskazanym przez Urząd 
Gminy. 

4. DziaEalno[ć usEugowa nie more powodować 
uciąrliwo[ci dla [rodowiska i zdrowia ludzi, a jej 
ewentualne oddziaEywanie nie more wykraczać 
poza granice dziaEki, na której zlokalizowany jest 
obiekt. 

5. Instalacje zlokalizowane na terenach oznaczo-
nych symbolem przeznaczenia MN, MN/U, U/MN i 
UH nie mogą powodować przekroczenia warto[ci 
dopuszczalnych, okre[lonych w przepisach regulu-
jących dopuszczalne poziomy substancji w powie-
trzu, poza terenem do którego prowadzący instala-
cję posiada tytuE prawny. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MN/U, U/MN i UH zabrania się lokalizowania 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko ( poza obiektami infrastruktury tech-
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nicznej), dla których ustalono obowiązek sporządza-
nia raportu oddziaEywania na [rodowisko. 

7. Z zakresu ochrony przed haEasem wskazuje się, 
ir: 

a) tereny oznaczone w planie symbolem MN na-
lerą do kategorii terenów mieszkaniowych jednoro-
dzinnych; 

b) tereny oznaczone w planie symbolem MN/U i 
U/MN nalerą do kategorii terenów mieszkaniowo-
usEugowych; 

8. Gospodarka odpadami komunalnymi musi być 
prowadzona zgodnie z przepisami o odpadach i 
gminnym systemem wywozu odpadów komunal-
nych, natomiast gospodarka odpadami nie będący-
mi odpadami komunalnymi musi być prowadzona 
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Odpady 
nalery gromadzić selektywnie w wyznaczonych 
miejscach na kardej posesji. 

9. W ksztaEtowaniu i ochronie zieleni urządzonej i 
nieurządzonej nalery: 

a) na terenach nowej zabudowy przeznaczyć na 
cele zieleni powierzchnie biologicznie czynne okre-
[lone w przepisach szczegóEowych niniejszego pla-
nu, 

b) usuwać drzewa i krzewy przy rozbudowie i bu-
dowie obiektów budowlanych tylko jereli ich likwi-
dacja wynika z ustaleG planu lub przepisów prawa. 

RozdziaE 5
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej

§9. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, na obszarze występowania stanowisk 
archeologicznych oraz w strefie ich ochrony, zazna-
czonym na zaEączniku nr 2 do niniejszej uchwaEy, 
podczas inwestycji związanych z robotami ziem-
nymi, wymagane jest prowadzenie prac archeolo-
gicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem na 
badania archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków ｠ Delegatura w Ko-
ninie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

RozdziaE 6
Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowa-

nia terenów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych 

na niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych 
osuwaniem się mas ziemnych 

§10. 1. Plan miejscowy obejmuje swoim zasię-
giem istniejące ujęcie wody skEadające się ze studni 
oraz ogrodzonej i oznakowanej strefy ochrony bez-
po[redniej tego ujęcia; 

2. W granicach strefy ochrony bezpo[redniej uję-
cia wód, do czasu urytkowania ujęcia nalery: 

a) odprowadzać wody opadowe w sposób unie-
morliwiający przedostawanie się ich do urządzeG 

sEurących do poboru wody; 
b) zagospodarować teren zielenią; 
c) odprowadzać poza granice terenu ochrony bez-

po[redniej [cieki z urządzeG sanitarnych, przezna-
czonych do urytku osób zatrudnionych przy obsEu-
dze urządzeG sEurących do poboru wody; 

d) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywa-
nie osób niezatrudnionych przy obsEudze urządzeG 
sEurących do poboru wody. 

§11. Plan miejscowy obejmuje swoim zasięgiem 
teren poEorony: 

1. w caEo[ci w granicach terenu górniczego Pąt-
nów utworzonego decyzją MOZZNiL Nr Gosm 
1537/93 z dnia 30.08.1993 roku; 

2. czę[ciowo w granicach obszaru górniczego 
Pątnów II utworzonego decyzją l.dz. VMF/3048/61 
z dnia 12.07.1961 roku. 

§12. W granicach planu miejscowego nie wystę-
pują tereny nararone na niebezpieczeGstwo powo-
dzi. 

RozdziaE 7
Ustalenia dotyczące wymagaG wynikających z 
potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§13. Nie ustala się. 

RozdziaE 8
Szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym 

§14. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia MN dziaEki budowlane nalery wydzie-
lić z wytyczeniem granic prostopadEych do linii roz-
graniczającej ulicę z dopuszczeniem odchylenia ± 
10º i zapewnieniem szeroko[ci frontu dziaEki min. 
20 m ( dla dziaEek poEoronych na koGcu projektowa-
nych dróg dojazdowych 10KD-D, 11KD-D i 12KD-
D min 8,0 m) i zachowania minimalnej powierzchni 
dziaEki 600 m²; 

2. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia MN/U dziaEki budowlane nalery wydzielić z 
wytyczeniem granic prostopadEych do linii rozgra-
niczającej ulicę z dopuszczeniem odchylenia ± 10º 
i zapewnieniem szeroko[ci frontu dziaEki min. 20 m 
i zachowania minimalnej powierzchni dziaEki 1000 
m²; 

3. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia U/MN i UH dopuszcza się podziaEy w celu 
wydzielenia dziaEek budowlanych, pod warunkiem 
wytyczenia granic prostopadEych do linii rozgrani-
czającej ulicę z dopuszczeniem odchylenia ± 10º, 
zapewnienia szeroko[ci frontu dziaEki min. 25 m i 
zachowania minimalnej powierzchni dziaEki 1000 
m². 
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RozdziaE 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

§15. W pasach technologicznych linii elektroener-
getycznych obowiązuje bezwzględny zakaz realiza-
cji wszelkich budynków, budowli takich jak maszty 
oraz zieleni wysokiej. Ograniczenia w zagospoda-
rowaniu terenu pasa technologicznego obowiązują 
do czasu istnienia napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej. 

RozdziaE 10
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej

§16. Na terenach objętych planem ustala się na-
stępujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktury: 

1. budowle i budynki muszą być podEączone do 
sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyEącza, 
umorliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu 
wystarczającym dla obsEugi funkcji i sposobu zago-
spodarowania dziaEki; 

2. sieć elektroenergetyczną nalery realizować 
jako podziemną; 

3. dopuszcza się realizację sieci elektroenerge-
tycznej jako napowietrznej wyEącznie w przypad-
kach uzasadnionych warunkami gruntowymi lub 
istniejącą infrastrukturą podziemną; 

4. dopuszcza się realizacje inwestycji z zakresu 
Eączno[ci publicznej; 

5. na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej dopuszcza się lokalizacje infrastruktury tele-
komunikacyjnej o nieznacznym oddziaEywaniu; 

6. budynki muszą być podEączone do sieci wodo-
ciągowej i posiadać przyEącze wodociągowe, umor-
liwiające pobór wody zgodny z funkcją oraz sposo-
bem zagospodarowania i zabudowy dziaEki; 

7. wody opadowe i roztopowe z powierzchni da-
chów oraz terenów zielonych mogą być odprowa-
dzane w sposób niezorganizowany do ziemi w gra-
nicach wEasnej dziaEki; 

8. wody opadowe i roztopowe z terenów utwar-
dzonych, w tym z parkingów, przy wprowadzaniu 
do wód lub do ziemi, w przypadkach okre[lonych 
przepisami odrębnymi, nalery oczy[cić do jako[ci 
wymaganej tymi przepisami; 

9. [cieki przemysEowe po ich podczyszczeniu do 
warto[ci okre[lonych przepisami odrębnymi przed 
ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej i [cieki 
bytowe, będą docelowo odprowadzane rozdzielczą 
siecią kanalizacji do oczyszczalni [cieków, do cza-
su budowy kolektora kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza się lokalizację atestowanych, bezodpEywowych 
zbiorników na nieczysto[ci ciekEe; 

10. wszystkie budynki powinny posiadać zbiorcze 
lub indywidualne pródEa dostarczania ciepEa w stop-
niu wystarczającym dla prawidEowego urytkowania 

zgodnego z funkcją; 
11. preferowanymi czynnikami grzewczymi są: 

gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne 
pródEa energii; 

12. zaopatrzenie w gaz ziemny grupy E/GZ-50 
jest morliwe z sieci gazociągów [redniego ci[nie-
nia. PrzyEączanie nowych odbiorców do sieci ga-
zowej odbywać się będzie na zasadach zawar-
tych w obowiązującym Prawie Energetycznym ( 
Dz.U.03.153.1504 z póp. zm.) po kardorazowym 
uzgodnieniu z dostawcą gazu i będzie zaleraEo od 
szczegóEowych warunków technicznych i ekono-
micznych uzasadniających budowę sieci gazowej 
[redniego ci[nienia. Dopuszcza się w trakcie reali-
zacji planu morliwo[ć stawiania stacji redukcyjno-
pomiarowych i wydzielenia terenu dla potrzeb ich 
budowy bez konieczno[ci opracowywania zmian 
planu na terenach oznaczonych symbolem ZP. 

13. dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktu-
ry technicznej w granicach dziaEki budowlanej. 

14. dla prowadzenia infrastruktury technicznej 
(kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, energe-
tyczna, gazowa itp.) nie związanej z funkcjonowa-
niem drogi, zarezerwować nalery teren poza pasem 
drogowym drogi wojewódzkiej; 

15. dla istniejących i nowo budowanych linii 
elektroenergetycznych ustala się następujące pasy 
technologiczne: linia 110 kV ｠ po 15 m od rzutu 
poziomego skrajnego przewodu linii w obie strony; 
linia 15 kV ｠ 5 m od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu linii; linia 0,4 kV - 3 m od rzutu poziome-
go skrajnego przewodu linii; 

16. dla usytuowania urządzeG elektroenergetycz-
nych (w tym stacji transformatorowych) nie jest 
wymagane zachowanie linii zabudowy; 

17. przy realizacji inwestycji nalery uwzględnić 
drogi porarowe i zaopatrzenie w wodę do zewnętrz-
nego gaszenia porarów. 

§17. 1. ObsEuga komunikacyjna terenu objętego 
planem poprzez istniejące lub projektowane drogi 
publiczne lokalne i dojazdowe z wEączeniem do dro-
gi wojewódzkiej nr 264 poprzez ulicę Konwaliową. 

2. Ustala się zakaz budowy bezpo[rednich zjaz-
dów na drogę wojewódzką nr 264. 

3. Ustala się minimalne odlegEo[ci nowej zabudo-
wy od dróg publicznych: 

a) dla drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbo-
lem KD-L ｠ 5 m od granicy dziaEki z pasem drogo-
wym; 

b) dla drogi publicznej dojazdowej oznaczonej 
symbolem KD-D ｠ 5 m od granicy dziaEki z pasem 
drogowym; 

4. Na terenie objętym planem, ustala się nastę-
pujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych: 

a) potrzeby parkingowe nalery realizować na nie-
ruchomo[ci wEasnej inwestora; 

b) nalery zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingo-
we na l lokal mieszkalny w zabudowie mieszkanio-
wej jednorodzinnej; 
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c) dla funkcji usEugowej nalery zapewnić miejsca 
parkingowe w ilo[ci 1 miejsce na karde 30m² po-
wierzchni urytkowej budynku usEugowego. 

DZIAD III
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE 11
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§18. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lami 1MN ｠ 8MN: przeznaczenie podstawowe: te-
ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; prze-
znaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna. 

2. Ustala się następujące szczegóEowe warunki, 
zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla kardej dziaEki budowlanej obowiązuje: 

2) na dziaEce budowlanej morna zrealizować jeden 
budynek mieszkalny i jeden budynek gararowy, go-
spodarczy lub gararowo-gospodarczy; 

3) dla budynków mieszkalnych ustala się dachy 
sko[ne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 
25 ｠ 45 stopni; 

4) preferowany ukEad kalenicy ｠ prostopadle do 
frontowej granicy dziaEki; 

5) dla budynków gararowo-gospodarczych, gara-
rowych i gospodarczych ustala się dachy sko[ne 
dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 25 ｠ 45 
stopni lub pEaskie; 

6) dopuszcza się realizację budynku gararowo-go-
spodarczego, gararowego lub gospodarczego wol-
nostojącego lub dobudowanego do budynku miesz-
kalnego; 

7) dopuszcza się realizację budynku gararowo-go-
spodarczego, gararowego lub gospodarczego o dEu-
go[ci do 7,0 m i wysoko[ci do 5,0 m bezpo[rednio 
przy bocznej lub/i tylnej granicy dziaEki; 

8) zabudowa dziaEek zlokalizowanych pod liniami 
elektroenergetycznymi dopuszczalna po ich przebu-
dowie po nowej trasie; 

9) obowiązują linie zabudowy [ci[le okre[lone i 
maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 5,0 m 
od granicy z pasem drogowym dróg publicznych. 

§19. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego sym-
bolem 13aU/MN i 13bU/MN: przeznaczenie pod-
stawowe: zabudowa usEugowa; przeznaczenie do-
puszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
i infrastruktura techniczna; 

2. Ustala się zakaz dystrybucji takich towarów 
jak: paliwa pEynne i inne materiaEy niebezpieczne; 

3. Ustala się następujące szczegóEowe warunki, 
zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla kardej dziaEki budowlanej obowiązuje: 
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 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 

ustalenia 
A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mmieszkaniowej  
2 

3 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej npt [m] 10,0 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1 
5 Maksymalna wysokość pozostałej zabudowy npt [m] 6,0 
6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 50 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30  2)  na  działce  budowlanej  można  zrealizować  jeden budynek  mieszkalny  i jeden  budynek  garażowy, gospodarczy lub garażowo‐gospodarczy;  3)  dla  budynków  mieszkalnych  ustala  się  dachy skośne dwu  lub wielospadowe o kącie  nachylenia 25 – 45 stopni;  4)  preferowany  układ  kalenicy  –  prostopadle  do frontowej granicy działki;  5)  dla  budynków  garażowo‐gospodarczych, garażowych  i gospodarczych  ustala  się  dachy skośne dwu  lub wielospadowe o kącie  nachylenia 25 – 45 stopni lub płaskie;  6)  dopuszcza  się  realizację  budynku  garażowo‐gospodarczego,  garażowego  lub  gospodarczego wolnostojącego  lub  dobudowanego  do  budynku mieszkalnego;  7)  dopuszcza  się  realizację  budynku  garażowo‐gospodarczego,  garażowego  lub  gospodarczego o długości do 7,0 m i wysokości do   

  5,0  m  bezpośrednio  przy  bocznej  lub/i  tylnej granicy działki;  8)  zabudowa  działek  zlokalizowanych  pod  liniami elektroenergetycznymi  dopuszczalna  po  ich przebudowie po nowej trasie;  9)  obowiązują  linie  zabudowy  ściśle  określone i maksymalne  nieprzekraczalne  linie  zabudowy 5,0  m  od  granicy  z pasem  drogowym  dróg publicznych.   
§19.  1.  Ustala  się  dla  terenu  oznaczonego  symbolem 13aU/MN  i 13bU/MN:  przeznaczenie  podstawowe: zabudowa  usługowa;  przeznaczenie  dopuszczalne: zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  i  infrastruktura techniczna;  2.  Ustala  się  zakaz  dystrybucji  takich  towarów  jak: paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;  3.  Ustala  się  następujące  szczegółowe  warunki, zasady  i standardy  kształtowania  zabudowy  oraz zagospodarowania terenu:  1)  dla każdej działki budowlanej obowiązuje:    

 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.8 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
3 Maksymalna wysokość zabudowy npt [m] 10,0 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni 

działki] 
30 

5 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 40  2)  dopuszcza  się  realizację  budynku  mieszkalnego jednorodzinnego  dla  prowadzącego  działalność usługową,  pod  warunkiem  zachowania w budynku,  klimatu  akustycznego  zgodnie z przepisami odrębnymi;  3)  pod  realizacje  budynku  mieszkalnego  dopuszcza się przeznaczenie do 30% powierzchni działki;  4)  powierzchnia  użytkowa  budynku  mieszkalnego nie  może  przekroczyć  powierzchni  użytkowej budynku usługowego;  5)  dla  budynków  mieszkalnych  ustala  się  dachy skośne dwu  lub wielospadowe o kącie  nachylenia 25 – 45 stopni;  

6)  preferowany  układ  kalenicy  –  prostopadle  do frontowej granicy działki;  7)  dla  budynków  usługowych  i garażowo‐gospodarczych  ustala  się  dachy  skośne  dwu  lub wielospadowe  o kącie  nachylenia  25  –  45  stopni lub płaskie;  8)  obowiązują  linie  zabudowy  ściśle  określone i maksymalne  nieprzekraczalne  linie  zabudowy 5,0  m  od  granicy  z pasem  drogowym  dróg publicznych.   
§20.  1.  Ustala  się  dla  terenu  oznaczonego  symbolem 9MN/U – 12MN/U: przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna;  przeznaczenie 
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 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 

ustalenia 
A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mmieszkaniowej  
2 

3 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej npt [m] 10,0 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1 
5 Maksymalna wysokość pozostałej zabudowy npt [m] 6,0 
6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 50 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30  2)  na  działce  budowlanej  można  zrealizować  jeden budynek  mieszkalny  i jeden  budynek  garażowy, gospodarczy lub garażowo‐gospodarczy;  3)  dla  budynków  mieszkalnych  ustala  się  dachy skośne dwu  lub wielospadowe o kącie  nachylenia 25 – 45 stopni;  4)  preferowany  układ  kalenicy  –  prostopadle  do frontowej granicy działki;  5)  dla  budynków  garażowo‐gospodarczych, garażowych  i gospodarczych  ustala  się  dachy skośne dwu  lub wielospadowe o kącie  nachylenia 25 – 45 stopni lub płaskie;  6)  dopuszcza  się  realizację  budynku  garażowo‐gospodarczego,  garażowego  lub  gospodarczego wolnostojącego  lub  dobudowanego  do  budynku mieszkalnego;  7)  dopuszcza  się  realizację  budynku  garażowo‐gospodarczego,  garażowego  lub  gospodarczego o długości do 7,0 m i wysokości do   

  5,0  m  bezpośrednio  przy  bocznej  lub/i  tylnej granicy działki;  8)  zabudowa  działek  zlokalizowanych  pod  liniami elektroenergetycznymi  dopuszczalna  po  ich przebudowie po nowej trasie;  9)  obowiązują  linie  zabudowy  ściśle  określone i maksymalne  nieprzekraczalne  linie  zabudowy 5,0  m  od  granicy  z pasem  drogowym  dróg publicznych.   
§19.  1.  Ustala  się  dla  terenu  oznaczonego  symbolem 13aU/MN  i 13bU/MN:  przeznaczenie  podstawowe: zabudowa  usługowa;  przeznaczenie  dopuszczalne: zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  i  infrastruktura techniczna;  2.  Ustala  się  zakaz  dystrybucji  takich  towarów  jak: paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;  3.  Ustala  się  następujące  szczegółowe  warunki, zasady  i standardy  kształtowania  zabudowy  oraz zagospodarowania terenu:  1)  dla każdej działki budowlanej obowiązuje:    

 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.8 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
3 Maksymalna wysokość zabudowy npt [m] 10,0 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni 

działki] 
30 

5 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 40  2)  dopuszcza  się  realizację  budynku  mieszkalnego jednorodzinnego  dla  prowadzącego  działalność usługową,  pod  warunkiem  zachowania w budynku,  klimatu  akustycznego  zgodnie z przepisami odrębnymi;  3)  pod  realizacje  budynku  mieszkalnego  dopuszcza się przeznaczenie do 30% powierzchni działki;  4)  powierzchnia  użytkowa  budynku  mieszkalnego nie  może  przekroczyć  powierzchni  użytkowej budynku usługowego;  5)  dla  budynków  mieszkalnych  ustala  się  dachy skośne dwu  lub wielospadowe o kącie  nachylenia 25 – 45 stopni;  

6)  preferowany  układ  kalenicy  –  prostopadle  do frontowej granicy działki;  7)  dla  budynków  usługowych  i garażowo‐gospodarczych  ustala  się  dachy  skośne  dwu  lub wielospadowe  o kącie  nachylenia  25  –  45  stopni lub płaskie;  8)  obowiązują  linie  zabudowy  ściśle  określone i maksymalne  nieprzekraczalne  linie  zabudowy 5,0  m  od  granicy  z pasem  drogowym  dróg publicznych.   
§20.  1.  Ustala  się  dla  terenu  oznaczonego  symbolem 9MN/U – 12MN/U: przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna;  przeznaczenie 
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2) dopuszcza się realizację budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego dla prowadzącego dziaEalno[ć 
usEugową, pod warunkiem zachowania w budynku, 
klimatu akustycznego zgodnie z przepisami odręb-
nymi; 

3) pod realizacje budynku mieszkalnego dopusz-
cza się przeznaczenie do 30% powierzchni dziaEki; 

4) powierzchnia urytkowa budynku mieszkalnego 
nie more przekroczyć powierzchni urytkowej bu-
dynku usEugowego; 

5) dla budynków mieszkalnych ustala się dachy 
sko[ne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 
25 ｠ 45 stopni; 

6) preferowany ukEad kalenicy ｠ prostopadle do 
frontowej granicy dziaEki; 

7) dla budynków usEugowych i gararowo-gospo-
darczych ustala się dachy sko[ne dwu lub wielospa-

dowe o kącie nachylenia 25 ｠ 45 stopni lub pEaskie; 
8) obowiązują linie zabudowy [ci[le okre[lone i 

maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 5,0 m 
od granicy z pasem drogowym dróg publicznych. 

§20. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lem 9MN/U ｠ 12MN/U: przeznaczenie podstawowe: 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; przezna-
czenie dopuszczalne: zabudowa usEugowa nieuciąr-
liwa i infrastruktura techniczna; 

2. Ustala się zakaz dystrybucji takich towarów jak: 
gaz, paliwa pEynne i inne materiaEy niebezpieczne; 

3. Ustala się następujące szczegóEowe warunki, 
zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla kardej dziaEki budowlanej obowiązuje: 

2) dla budynków mieszkalnych ustala się dachy 
sko[ne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 
25 ｠ 45 stopni; 

3) preferowany ukEad kalenicy ｠ prostopadle do 
frontowej granicy dziaEki; 

4) pod usEugi dopuszcza się przeznaczenie do 
50% powierzchni dziaEki; 

5) dla budynków usEugowych i gararowo-gospo-
darczych ustala się dachy sko[ne dwu lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia 25 ｠ 45 stopni lub pEaskie; 

6) dopuszcza się realizację budynku usEugowego, 
gararowo-gospodarczego, gospodarczego lub ga-
rarowego wolnostojącego lub dobudowanego do 
budynku mieszkalnego lub realizacje bezpo[rednio 
przy granicy sąsiedniej dziaEki, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

7) budynki realizowane bezpo[rednio przy granicy 

nie mogą być dEursze nir 15,0 m i wyrsze nir 5,0 
m; 

8) obowiązują linie zabudowy [ci[le okre[lone i 
maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 5,0 m 
od granicy z pasem drogowym dróg publicznych. 

§21. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lem 14aUH: przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
usEugowa nieuciąrliwa ｠ usEugi handlu; przeznacze-
nia dopuszczalne: infrastruktura techniczna. 

2. Ustala się zakaz dystrybucji takich towarów jak: 
gaz, paliwa pEynne i inne materiaEy niebezpieczne. 

3. Ustala się następujące szczegóEowe warunki, 
zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla kardej dziaEki budowlanej obowiązuje: 
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dopuszczalne:  zabudowa  usługowa  nieuciążliwa i infrastruktura techniczna;  2.  Ustala  się  zakaz  dystrybucji  takich  towarów  jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;  3.  Ustala  się  następujące  szczegółowe  warunki, zasady  i standardy  kształtowania  zabudowy  oraz zagospodarowania terenu:  

1)  dla każdej działki budowlanej obowiązuje:    
 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 

ustalenia 
A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mieszkaniowej 
2 

3 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej npt [m] 10,0 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1 
5 Maksymalna wysokość pozostałej zabudowy npt [m] 6,0 
6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 30 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30  2)  dla  budynków  mieszkalnych  ustala  się  dachy skośne dwu  lub wielospadowe o kącie  nachylenia 25 – 45 stopni;  3)  preferowany  układ  kalenicy  –  prostopadle  do frontowej granicy działki;  4)  pod  usługi  dopuszcza  się  przeznaczenie  do  50% powierzchni działki;  5)  dla  budynków  usługowych  i garażowo‐gospodarczych  ustala  się  dachy  skośne  dwu  lub wielospadowe  o kącie  nachylenia  25  –  45  stopni lub płaskie;  6)  dopuszcza  się  realizację  budynku  usługowego, garażowo‐gospodarczego,  gospodarczego  lub garażowego  wolnostojącego  lub  dobudowanego do  budynku  mieszkalnego  lub  realizacje bezpośrednio  przy  granicy  sąsiedniej  działki, zgodnie z rysunkiem planu;  

7)  budynki  realizowane  bezpośrednio  przy  granicy nie mogą być dłuższe niż  15,0 m  i wyższe niż  5,0 m;  8)  obowiązują  linie  zabudowy  ściśle  określone i maksymalne  nieprzekraczalne  linie  zabudowy 5,0  m  od  granicy  z pasem  drogowym  dróg publicznych.   
§21.  1.  Ustala  się  dla  terenu  oznaczonego  symbolem 14aUH:  przeznaczenie  podstawowe:  zabudowa  usługowa nieuciążliwa – usługi handlu; przeznaczenia dopuszczalne: infrastruktura techniczna.  2.  Ustala  się  zakaz  dystrybucji  takich  towarów  jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne.  3.  Ustala  się  następujące  szczegółowe  warunki, zasady  i standardy  kształtowania  zabudowy  oraz zagospodarowania terenu:  1)  dla każdej działki budowlanej obowiązuje:   

 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.6 
2 Maksymalna wysokość zabudowy [m] 10 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni 

działki] 
20 

5 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30  2)  dla  zabudowy  ustala  się  dachy  skośne  o kącie nachylenia 25 – 45 stopni lub płaskie;  3)  przy  granicy  z działkami  budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego ustala się nakaz nasadzenia  pasa  zieleni  izolacyjnej  wysokiej i niskiej o szerokości 1,5 m;  4)  obsługa  komunikacyjna  od  strony  drogi oznaczonej symbolem 2KD‐D;  5)  obowiązują  maksymalne  nieprzekraczalne  linie zabudowy  5,0  m  od  granicy  z pasem  drogowym dróg publicznych.  

 
§22.  1.  Ustala  się  dla  terenu  oznaczonego  symbolem 14bWW/UH:  przeznaczenie  podstawowe:  teren infrastruktury technicznej – ujęcie wody przeznaczone do likwidacji;  przeznaczenie  dopuszczalne:  po  likwidacji ujęcia  wody,  zabudowa  usługowa  nieuciążliwa  –  usługi handlu i infrastruktura techniczna.  2. Ustala się likwidację istniejącego ujęcia wody.  3.  Do  czasu  likwidacji  ujęcia  wody  obowiązują ustalenia określone w §10 niniejszej uchwały.  4.  Ustala  się  zakaz  dystrybucji  takich  towarów  jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;  
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dopuszczalne:  zabudowa  usługowa  nieuciążliwa i infrastruktura techniczna;  2.  Ustala  się  zakaz  dystrybucji  takich  towarów  jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;  3.  Ustala  się  następujące  szczegółowe  warunki, zasady  i standardy  kształtowania  zabudowy  oraz zagospodarowania terenu:  

1)  dla każdej działki budowlanej obowiązuje:    
 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 

ustalenia 
A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.5 
2 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 

mieszkaniowej 
2 

3 Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej npt [m] 10,0 
4 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pozostałej zabudowy 1 
5 Maksymalna wysokość pozostałej zabudowy npt [m] 6,0 
6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 30 
7 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30  2)  dla  budynków  mieszkalnych  ustala  się  dachy skośne dwu  lub wielospadowe o kącie  nachylenia 25 – 45 stopni;  3)  preferowany  układ  kalenicy  –  prostopadle  do frontowej granicy działki;  4)  pod  usługi  dopuszcza  się  przeznaczenie  do  50% powierzchni działki;  5)  dla  budynków  usługowych  i garażowo‐gospodarczych  ustala  się  dachy  skośne  dwu  lub wielospadowe  o kącie  nachylenia  25  –  45  stopni lub płaskie;  6)  dopuszcza  się  realizację  budynku  usługowego, garażowo‐gospodarczego,  gospodarczego  lub garażowego  wolnostojącego  lub  dobudowanego do  budynku  mieszkalnego  lub  realizacje bezpośrednio  przy  granicy  sąsiedniej  działki, zgodnie z rysunkiem planu;  

7)  budynki  realizowane  bezpośrednio  przy  granicy nie mogą być dłuższe niż  15,0 m  i wyższe niż  5,0 m;  8)  obowiązują  linie  zabudowy  ściśle  określone i maksymalne  nieprzekraczalne  linie  zabudowy 5,0  m  od  granicy  z pasem  drogowym  dróg publicznych.   
§21.  1.  Ustala  się  dla  terenu  oznaczonego  symbolem 14aUH:  przeznaczenie  podstawowe:  zabudowa  usługowa nieuciążliwa – usługi handlu; przeznaczenia dopuszczalne: infrastruktura techniczna.  2.  Ustala  się  zakaz  dystrybucji  takich  towarów  jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne.  3.  Ustala  się  następujące  szczegółowe  warunki, zasady  i standardy  kształtowania  zabudowy  oraz zagospodarowania terenu:  1)  dla każdej działki budowlanej obowiązuje:   

 Rodzaj ustalenia Wartość liczbowa 
ustalenia 

A B C 
1 Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.6 
2 Maksymalna wysokość zabudowy [m] 10 
3 Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy 2 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni 

działki] 
20 

5 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki] 30  2)  dla  zabudowy  ustala  się  dachy  skośne  o kącie nachylenia 25 – 45 stopni lub płaskie;  3)  przy  granicy  z działkami  budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego ustala się nakaz nasadzenia  pasa  zieleni  izolacyjnej  wysokiej i niskiej o szerokości 1,5 m;  4)  obsługa  komunikacyjna  od  strony  drogi oznaczonej symbolem 2KD‐D;  5)  obowiązują  maksymalne  nieprzekraczalne  linie zabudowy  5,0  m  od  granicy  z pasem  drogowym dróg publicznych.  

 
§22.  1.  Ustala  się  dla  terenu  oznaczonego  symbolem 14bWW/UH:  przeznaczenie  podstawowe:  teren infrastruktury technicznej – ujęcie wody przeznaczone do likwidacji;  przeznaczenie  dopuszczalne:  po  likwidacji ujęcia  wody,  zabudowa  usługowa  nieuciążliwa  –  usługi handlu i infrastruktura techniczna.  2. Ustala się likwidację istniejącego ujęcia wody.  3.  Do  czasu  likwidacji  ujęcia  wody  obowiązują ustalenia określone w §10 niniejszej uchwały.  4.  Ustala  się  zakaz  dystrybucji  takich  towarów  jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;  
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2) dla zabudowy ustala się dachy sko[ne o kącie 
nachylenia 25 ｠ 45 stopni lub pEaskie; 

3) przy granicy z dziaEkami budownictwa miesz-
kaniowego jednorodzinnego ustala się nakaz nasa-
dzenia pasa zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej o 
szeroko[ci 1,5 m; 

4) obsEuga komunikacyjna od strony drogi ozna-
czonej symbolem 2KD-D; 

5) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy 5,0 m od granicy z pasem drogowym 
dróg publicznych. 

§22. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lem 14bWW/UH: przeznaczenie podstawowe: teren 
infrastruktury technicznej ｠ ujęcie wody przezna-
czone do likwidacji; przeznaczenie dopuszczalne: 
po likwidacji ujęcia wody, zabudowa usEugowa nie-
uciąrliwa ｠ usEugi handlu i infrastruktura techniczna. 

2. Ustala się likwidację istniejącego ujęcia wody. 
3. Do czasu likwidacji ujęcia wody obowiązują 

ustalenia okre[lone w §10 niniejszej uchwaEy. 
4. Ustala się zakaz dystrybucji takich towarów jak: 

gaz, paliwa pEynne i inne materiaEy niebezpieczne; 
5. Obowiązują szczegóEowe warunki, zasady i 

standardy ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu okre[lone w §21 niniejszej uchwaEy. 

§23. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego sym-
bolem 14cWW/KD-D: przeznaczenie podstawowe: 
teren infrastruktury technicznej ｠ ujęcie wody prze-
znaczone do likwidacji; przeznaczenie dopuszczal-
ne: po likwidacji ujęcia wody, droga publiczna ｠ uli-
ca dojazdowa; 

2. Ustala się likwidację istniejącego ujęcia wody; 
3. Do czasu likwidacji ujęcia wody obowiązują 

ustalenia okre[lone w §10 niniejszej uchwaEy. 
4. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-

dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów obsEugi technicznej i urzą-
dzeG pomocniczych. 

§24. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lem 15EE: przeznaczenie podstawowe: infrastruktu-
ra techniczna ｠ stacja transformatorowa; 

2. Ustala się następujące szczegóEowe warunki, 
zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysoko[ć zabudowy 5,0 m npt; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowana 40 %; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50 

%; 
4) ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię 

zabudowy od strony drogi publicznej 5,0 m; 
5) dachy pEaskie lub sko[ne o kącie nachylenia 25 

｠ 45 stopni; 
6) obsEuga komunikacyjna od strony drogi publicz-

nej. 

§25. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych sym-
bolami 16ZP i 17ZP przeznaczenie podstawowe: 

zieleG urządzona - publiczna. 
2. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-

dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i 
urządzeG pomocniczych; 

3. Dopuszcza się realizację obiektów maEej archi-
tektury i rekreacji. 

4. Dopuszcza się wykonanie doj[ć i dojazdów do 
dziaEek budownictwa mieszkaniowego jednorodzin-
nego przylegających do terenu zieleni publicznej. 

§26. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych sym-
bolem 18ZI przeznaczenie podstawowe: zieleG izo-
lacyjna niska. 

2. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i 
urządzeG pomocniczych; 

§27. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego sym-
bolem 1KD-L przeznaczenie podstawowe: droga pu-
bliczna ｠ ulica lokalna ; 

2. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów obsEugi technicznej i urzą-
dzeG pomocniczych. 

3. Ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych 

- na odcinku istniejącym dotychczasowa szero-
ko[ć 

- na odcinku projektowanym minimalna szeroko[ć 
20 m. 

§28. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbo-
lami 2KD-D ｠ 12KD-D przeznaczenie podstawowe: 
droga publiczna ｠ ulica dojazdowa; 

2. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów obsEugi technicznej i urzą-
dzeG pomocniczych. 

3. Dla terenów istniejących i projektowanych dróg 
dojazdowych ustala się następujące szeroko[ci w 
liniach rozgraniczających: 

- 2KD-D i 8KD-D dotychczasowa szeroko[ć 
- 3KD-D i 5KD-D szeroko[ci 20 m 
- 4KD-D szeroko[ci 12 m 
- 6KD-D i 7KD-D szeroko[ci 15 m 
- 9KD-D i 10KD-D szeroko[ci 12 m z placem na-

wrotnym o szeroko[ci 20 m 
- 11KD-D i 12KD-D szeroko[ci 10 m z placem na-

wrotnym o szeroko[ci 20 m 

§29. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych sym-
bolami 13KX,ZP - 15KX,ZP przeznaczenie podsta-
wowe: droga pieszo-rowerowa i zieleG urządzona; 

2. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów obsEugi technicznej i urzą-
dzeG pomocniczych. 

3. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających ustalona 
istniejącymi granicami dziaEek. 
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§30. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego sym-
bolem 16KX przeznaczenie podstawowe: droga pie-
sza. 

2. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów bu-
dowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu 
za wyjątkiem obiektów obsEugi technicznej i urzą-
dzeG pomocniczych. 

3. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3 m. 

DZIAD VI
Przepisy przej[ciowe i koGcowe

RozdziaE 12
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów

§31. Ustala się tymczasowo, dotychczasowy 
sposób urytkowania terenu w granicach objętych 
planem do czasu realizacji zabudowy zgodnej z pla-
nem. 

RozdziaE 13
Ustalenia koGcowe

§32. 1. Uchwala się dla terenów oznaczonych 
symbolami MN, MN/U i U/MN objętych ustalenia-
mi planu, a nie będących wEasno[cią gminy, staw-
kę sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty z tytuEu 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w wysoko[ci 20 
%. 

2. Dla terenów stanowiących wEasno[ć gminy, 
terenów oznaczonych symbolem ZI oraz terenów 
przeznaczonych pod realizację celu publicznego 
ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowej 
opEaty w wysoko[ci 0%. 

§33. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Kleczew. 

§34. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) mgr Maciej TrzewiczyGski
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§1. Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Kleczewie okre[la na-
stępujący sposób realizacji inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej nalerących do zadaG wEa-
snych gminy, oraz zasady ich finansowania. 

§2. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie in-
westycji nalerących do zadaG wEasnych gminy: 

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy, 
w tym Prawo zamówieG publicznych, 

2) terminy realizacji poszczególnych zadaG ｠ eta-
powanie, 

3) realizacja inwestycji musi być zgodna z obowią-
zującymi przepisami i normami. 

§3. 1. Morliwe zasady finansowania zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 

1) z budretu gminy zgodnie z uchwaEą budretową, 
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach, m.in. 
- dotacji unijnych 
- dotacji samorządu województwa 
- dotacji i poryczek z funduszy celowych, 
- z kredytów i poryczek bankowych, 
- z udziaEu inwestorów zewnętrznych na podsta-

wie odrębnych porozumieG, 
- innych [rodków zewnętrznych 
2. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 

paliw gazowych i energii elektrycznej będą realizo-
wane w sposób okre[lony w art. 7 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 
54, poz. 348 ze zm.) i nie będą obciąraEy budretu 
gminy. 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Kleczewie rozstrzyga co 
następuje:

Na podstawie o[wiadczenia Burmistrza Gminy 
i Miasta Kleczew w sprawie braku uwag, na eta-
pie wyEorenia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego do publicznego 
wglądu , nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpa-
trzenia.

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XLIII/421/10
Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 12 papdziernika 2010 r.

ZaEącznik Nr 4
do UchwaEy Nr XLIII/421/10
Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 12 papdziernika 2010 r.


