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UCHWAŁA NR IV/29/2011 
 RADY MIASTA OLEŚNICA 

 z dnia 25 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art.20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, ze zm.), w zwiņzku z uchwałņ nr X/72/ 
/2007 Rady Miasta OleŌnicy z dnia 29 czerwca 2007 r., 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru połoŐonego w rejonie ulic Dobroszyc-
kiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki OleŌnica 
w OleŌnicy, po stwierdzeniu zgodnoŌci ze Studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta OleŌnicy przyjňtym uchwa-
łņ nr XV/108/2007 Rady Miasta OleŌnicy z dnia  
30 listopada 2007 roku, Rada Miasta OleŌnicy 
uchwala, co nastňpuje:  

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Dobro-
szyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki OleŌnica 
w OleŌnicy, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
w granicach przedstawionych na rysunku planu 
stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego okreŌla: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczajņ-

ce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych 
zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki inten-
sywnoŌci zabudowy, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym, 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4. usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

3. Ze wzglňdu na brak wystňpowania na tere-
nie planu, odstňpuje siň od wprowadzenia ustaleŊ: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takŐe naraŐonych 
na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐo-
nych osuwaniem siň mas ziemnych, 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów, 

3) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

§ 2. OkreŌlenia stosowane w uchwale ozna-
czajņ: 

1) plan – naleŐy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego,  
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

2) linia rozgraniczająca – linia oddzielajņca po-
szczególne tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania, 

3) obowiązująca linia zabudowy – linia wyzna-
czona na rysunku planu i okreŌlona w niniej-
szej uchwale dla danego terenu, wyznaczajņca 
połoŐenie Ōciany budynku na co najmniej 70% 
szerokoŌci elewacji znajdujņcej siň na tej linii, 
dopuszcza siň jej przekroczenie przez ryzality, 
wykusze, portale do 1,5 m oraz zadaszenia 
nad wejŌciami do budynków do 2 m pod wa-
runkiem, Őe łņczna ich długoŌń nie przekroczy 
30% szerokoŌci elewacji znajdujņcej siň na tej 
linii, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy − naleŐy 
przez to rozumień liniň ograniczajņcņ obszar, 
na którym dopuszcza siň wznoszenie budyn-
ków okreŌlonych w ustaleniach planu, której 
nie moŐe przekroczyń Őaden element budynku, 
za wyjņtkiem elementów okreŌlonych w prze-
pisach odrňbnych, 

5) szerokość elewacji – całkowita szerokoŌń wi-
doku elewacji od strony frontu działki, 

6) powierzchnia zabudowy – suma powierzchni 
zabudowy wszystkich budynków na działce, 

7) przeznaczenie terenu – dopuszczalne zago-
spodarowanie i działalnoŌń na danym terenie, 

8) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
czňŌń przeznaczenia terenu, która powinna 
dominowań w danym terenie w sposób okre-
Ōlony w ustaleniach planu, 

9) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
czňŌń przeznaczenia terenu lub obiektu, która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób okreŌlony w ustaleniach 
planu, 

10) usługi – naleŐy przez to rozumień usługi 
z wykorzystaniem urzņdzeŊ słuŐņcych działal-
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noŌci, której celem jest zaspokajanie podsta-
wowych potrzeb ludnoŌci, które nie wytwarza-
jņ dóbr materialnych bezpoŌrednimi metoda-
mi przemysłowymi, 

11) usługi podstawowe – naleŐy przez to rozu-
mień usługi z wykorzystaniem urzņdzeŊ słuŐņ-
cych działalnoŌci, której celem jest zaspokaja-
nie podstawowych potrzeb ludnoŌci, które nie 
wytwarzajņ dóbr materialnych bezpoŌrednimi 
metodami przemysłowymi, a w szczególnoŌci: 
usługi handlu detalicznego, działalnoŌci biu-
rowej, oŌwiaty, odnowy biologicznej i ochrony 
zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, 
kultury, projektowania i pracy twórczej, ga-
stronomii, drobnych usług rzemieŌlniczych, 
takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, 
pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzň-
tu codziennego uŐytku z wyłņczeniem napraw 
samochodów i motocykli oraz obsługi samo-
chodów i motocykli, 

12) ulica jednoprzestrzenna – ulica lub ciņg pie-
szo-rowerowy o nawierzchni kształtowanej ja-
ko jedna płaszczyzna z zachowaniem spadków 
niezbňdnych dla odprowadzania Ōcieków 
deszczowych, 

13) uchwała – niniejsza uchwała. 

§ 3. Integralnņ czňŌciņ planu jest rysunek pla-
nu w skali 1 : 1000 stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łņcznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, za-
pisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łņcznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objňtego planem toŐsama 
z granicņ ochrony zabytków archeologicznych, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu i róŐnych zasadach zagospodarowania, 

3) symbole terenów, 
4) obowiņzujņce linie zabudowy, 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) strefa B ochrony konserwatorskiej, 
7) stanowisko archeologiczne, 
8) obiekty objňte ochronņ konserwatorskņ, 
9) granica obszaru, w której tereny wymagajņ 

scalenia i podziału, 
10) przeznaczenia terenów. 

§ 7. 1. Ustala siň przeznaczenia terenu i odpo-
wiadajņce im oznaczenia na rysunku planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami – MN/U, 

3) tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej – 
U/P, 

4) tereny usług – U, 
5) tereny usług oŌwiaty – UO, 
6) tereny usług sportu i rekreacji – US, 

7) tereny rolne – R, 
8) tereny zieleni parkowej – ZP, 
9) tereny zieleni – Z, 

10) tereny wód Ōródlņdowych – WS, 
11) tereny rezerwy dla poszerzenia ulicy głównej – 

KD-G, 
12) tereny ulic lokalnych – KD-L, 
13) tereny ulic dojazdowych – KD-D, 
14) tereny ulic wewnňtrznych – KDW, 
15) tereny ciņgów pieszo jezdnych – KDPJ, 
16) tereny dróg transportu rolnego – KR, 
17) tereny obsługi komunikacji – KS, 
18) tereny infrastruktury technicznej − elektro-

energetyka – IE. 
2. Na kaŐdym z terenów zakazuje siň przezna-

czeŊ innych niŐ te, które sņ dla niego ustalone 
w planie. 

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 8. Na terenie objňtym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowiņ inaczej, dopuszcza siň lokali-
zacjň urzņdzeŊ technicznych (w tym infrastruktury 
technicznej) zapewniajņcych moŐliwoŌń uŐytkowa-
nia obiektu budowlanego zgodnie z jego przezna-
czeniem, takie jak: przyłņcza i urzņdzenia instala-
cyjne, przejazdy, ulice wewnňtrzne, ogrodzenia, 
place postojowe, parkingi, Ōmietniki. 

§ 9. Na terenie objňtym planem, obowiņzuje: 
1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
2) łņczna wysokoŌń obiektu budowlanego wraz 

z urzņdzeniami budowlanymi maksymalnie 12 m. 

§ 10. Na terenie objňtym planem obowiņzujņ-
ca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalnņ liniň 
zabudowy dla budynków gospodarczych lub gara-
Őowych. 

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 11. Na terenie objňtym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie ochro-
ny Ōrodowiska obowiņzuje: 

1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach od-
padów komunalnych powstałych jedynie na 
terenie działki, 

2) zakaz poddawania recyclingowi odpadów in-
nych niŐ biodegradowalne, 

3) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych na zasadach okreŌlonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rzņdkowych, 

4) stosowanie do indywidualnych celów grzew-
czych ekologicznych Ŏródeł energii poprzez 
wykorzystanie energii cieplnej, przy wytwa-
rzaniu której spełnione sņ normy w zakresie 
emisji zanieczyszczeŊ i ochrony Ōrodowiska, 
w tym w szczególnoŌci wykorzystanie paliw 
płynnych i gazowych oraz kotłów na paliwa 
stałe o stopniu sprawnoŌci energetycznej nie 
mniejszej niŐ 70%, 

5) zakazuje siň przedsiňwziňń mogņcych znaczņ-
co oddziaływań na Ōrodowisko, wymagajņ-
cych i mogņcych wymagań sporzņdzenia ra-
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portu o oddziaływaniu na Ōrodowisko z wyłņ-
czeniem sieci infrastruktury technicznej i dróg 
publicznych. 

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

§ 12. 1. Na obszarze objňtym planem zlokali-
zowane sņ nastňpujņce stanowiska archeologiczne 
oznaczone: 
1) 43/55AZP 78-32 − Ōlad osadnictwa Ōrednio-

wiecznego i nowoŐytnego, 
2) 21/39AZP 77-32 – osada słuŐebna Ōrednio-

wieczna i nowoŐytna. 
2. Ustala siň strefň ochrony zabytków arche-

ologicznych, oznaczonņ jak na rysunku planu. 
3. W strefie, o której mowa w ust. 2, oraz 

w obszarze stanowiska archeologicznego, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2, obowiņzuje uzgodnienie 
wszelkich inwestycji wymagajņcych prac ziemnych 
z DolnoŌlņskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków we Wrocławiu, co do obowiņzku prowa-
dzenia stałego nadzoru archeologicznego i w razie 
koniecznoŌci ratowniczych badaŊ archeologicz-
nych, za pozwoleniem DolnoŌlņskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków na prace archeolo-
giczne i wykopaliskowe. 

4. Pozwolenie DolnoŌlņskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne 
i wykopaliskowe, o którym mowa w ust. 3, naleŐy 
uzyskań przed złoŐeniem wniosku o pozwolenie na 
budowň lub zgłoszeniem robót budowlanych. 

5. W obszarze stanowisk archeologicznych, 
o których mowa w ust. 1, obowiņzuje dla wszelkich 
zamierzeŊ inwestycyjnych przeprowadzenie ra-
towniczych badaŊ archeologicznych. 

6. Zasady ochrony ewentualnych zabytków 
archeologicznych odkrytych w trakcie obowiņzy-
wania planu, okreŌlajņ przepisy szczegółowe doty-
czņce ochrony zabytków. 

7. Istnieje moŐliwoŌń odkrycia nowych stano-
wisk archeologicznych, ich wykaz podlega sukce-
sywnej weryfikacji i uzupełnieniom. 

§ 13. 1. Ustala siň strefň „B” ochrony konser-
watorskiej, oznaczonņ jak na rysunku planu. 

2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1: 
1) obowiņzuje zachowanie historycznej kompozy-

cji przestrzennej i rozmieszczenia budynków, 
2) obowiņzuje nawiņzanie nowņ zabudowņ w za-

kresie skali, bryły, gabarytów, uŐytych materia-
łów budowlanych, dyspozycji elewacji, otwo-
rów okiennych i drzwiowych, stolarki oraz kolo-
rystyki obiektów do historycznej zabudowy, 

3) obowiņzuje pokrycie dachu w kolorze cegla-
stym, 

4) zakazuje siň umieszczania reklam lub innych 
tablic niezwiņzanych bezpoŌrednio z danym 
obiektem i stanowiņcych na obiekcie lub obsza-
rze element obcy, 

5) dopuszcza siň umieszczanie tablic informacyj-
nych instytucji lub szyldów sklepów i zakładów, 

6) przed podjňciem prac projektowych naleŐy uzy-
skań wytyczne konserwatorskie odnoŌnie pla-
nowanych prac, 

7) obowiņzuje uzgodnienie wszelkich inwestycji 
z DolnoŌlņskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków we Wrocławiu, przed uzyskaniem po-
zwolenia na budowň lub zgłoszeniem robót bu-
dowlanych zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami. 

§ 14. 1. Ustala siň ochronň konserwatorskņ 
obiektów oznaczonych na rysunku planu figurujņ-
cych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabyt-
ków. 

2. Dla obiektów, o których jest mowa w ust. 1, 
obowiņzujņ nastňpujņce wymogi konserwatorskie: 
1) zachowań lub odtworzyń bryłň budynku, kształt 

i geometriň dachu, zastosowane tradycyjnie 
materiały budowlane oraz kolorystykň elewacji, 

2) utrzymań, a w zniszczonych fragmentach od-
tworzyń, historyczny detal architektoniczny, 

3) zachowań kształt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem 
budynku, 

4) wszelkie roboty budowlane, a takŐe zmiany 
funkcji, naleŐy uzgodniń z właŌciwym woje-
wódzkim konserwatorem zabytków, 

5) przed podjňciem prac projektowych naleŐy uzy-
skań wytyczne konserwatorskie odnoŌnie pla-
nowanych prac. 

3. Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu 
i moŐe byń aktualizowany. 

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

§ 15. 1. Na terenie objňtym planem, o ile prze-
pisy działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie zasad 
obsługi infrastruktury technicznej obowiņzuje: 
1) dostawa wody z sieci wodociņgowej, 
2) odprowadzenie Ōcieków do sieci kanalizacyjnej, 
3) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elek-

troenergetycznych, 
4) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub 

z indywidualnych Ŏródeł energii cieplnej, od-
powiadajņcych wymogom § 11 pkt 4, 

5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii ener-
getycznych, 

6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 
7) rozbudowa sieci rozdzielczych na tereny prze-

znaczone pod zabudowň wyznaczone planem, 
8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie reali-

zacji sieci infrastruktury technicznej, w liniach 
rozgraniczajņcych ulic z zastrzeŐeniem ust. 2. 

2. Na terenie objňtym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie zasad 
obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza siň: 
1) odstňpstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 

pkt 8, wyłņcznie wtedy, gdy nie ma technicznej 
moŐliwoŌci realizacji tych ustaleŊ, 

2) korzystanie i odprowadzanie Ōcieków do zbiornika 
bezodpływowego (szamba) do momentu, 
w którym zostanie oddana do uŐytku lokalna sień 
kanalizacyjna. Instalacjň kanalizacyjnņ naleŐy pod-
łņczyń do przedmiotowej sieci nie póŎniej niŐ 
6 miesiňcy od momentu oddania jej do uŐytku, 

3) usytuowanie budynków infrastruktury technicz-
nej w odległoŌci min. 1,5 m od granic działki. 

3. Na terenie objňtym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowiņ inaczej, zakazuje siň lokali-
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zowania instalacji radiokomunikacyjnych, radio-
nawigacyjnych i radiolokacyjnych, emitujņcych 
pola elektromagnetyczne, o czňstotliwoŌciach od  
0,03 MHz do 300.000 MHz, z wyjņtkiem dopuszczo-
nych wg przepisów odrňbnych. 

Rozdział 6 

Zasady dotyczące scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 16. Na terenie objňtym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowiņ inaczej, ustala siň zasady 
dotyczņce scalania i podziału nieruchomoŌci: wy-
dzielenie terenów zgodnie z wyznaczonymi na 
rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi. 

§ 17.  
1) Wyznacza siň obszary wymagajņce scalenia 

i podziału nieruchomoŌci, obejmujņce tereny 
oznaczone na rysunku planu. 

2) Dopuszcza siň wydzielenie mniejszych obsza-
rów do scalenia i podziału pod warunkiem, Őe 
ograniczone bňdņ ulicami wyznaczonymi wg 
planu. 

DZIAŁ II 

USTALENIA DLA TERENÓW 

Rozdział 7 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN ustala siň przeznaczenie − zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na 

rysunku planu w odległoŌci 5 m i 8 m od linii 
rozgraniczajņcej, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak 
na rysunku planu w odległoŌci 5 m i 6 m od linii 
rozgraniczajņcej, 

3) wysokoŌń budynku: minimalna 7 m, maksymal-
na 9 m, 

4) budynek maksymalnie do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze uŐytkowe, 

5) zakaz stosowania: 
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, 

6) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych po-
łaci dachowych minimalnie 30o, maksymalnie 45o, 

7) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówko-
podobnym. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 5MN, 6MN, 7MN do czasu niwelacji 
terenu do poziomu ulicy 1KD-L obowiņzuje zakaz 
zabudowy. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksy-

malnie 1,7 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmu-
rówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m, 

2) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub 
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni za-
budowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci mak-
symalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak 
dla budynku mieszkalnego, 

3) obiekty małej architektury, 
4) remonty budynków, które nie spełniajņ warun-

ków okreŌlonych w niniejszym paragrafie. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% po-

wierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

40% powierzchni działki. 
6. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 
1) obsługa terenu 1MN od strony terenu: 1KD-D 

i 2KD-D, 
2) obsługa terenu 2MN od strony terenu: 2KD-D 

i 3 KD-D, 
3) obsługa terenu 3MN od strony terenu: 4KD-D 

i ulicy Jarzynowej – działki nr 48/2 AM -20, 
4) obsługa terenu 4MN od strony terenu: 1KD-L 

i 4KD-D, 
5) obsługa terenu 5MN od strony terenu: 6KD-D 

i 7 KD-D, 
6) obsługa terenu 6MN od strony terenu: 7KD-D 

i 8KD-D, 
7) obsługa terenu 7MN od strony terenu: 8KD-D, 
8) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojo-

wych na terenie działki. 
7. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod 

wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny 
przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

8. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów 
nieruchomoŌci: 
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 900 m2, 
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej 

minimalnie 25 m, 
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdze-

nia infrastruktury technicznej niespełniajņcych 
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2. 

9. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 25%. 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 8MN, 9MN ustala siň przezna-
czenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenach o których mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak 

na rysunku planu w odległoŌci minimalnie  
3,9 m, maksymalnie 6m od linii rozgraniczajņ-
cej, 

2) wysokoŌń budynku: minimalna 5 m, maksymal-
na 9 m, 

3) iloŌń kondygnacji: maksymalnie do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐytkowe, 

4) zakaz stosowania: 
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, 
b) dachów asymetrycznych, lukarn i facjat da-

chowych o powierzchni wiňkszej niŐ połowa 
połaci dachu, 

c) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych. 
5) dachy o kņcie nachyleniu połaci maksymalnie 50o, 
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6) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówko-
podobnym. 

3. Na terenach o których mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksy-

malnie 1,7 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmu-
rówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m, 

2) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub 
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni za-
budowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci mak-
symalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak 
dla budynku mieszkalnego, 

3) obiekty małej architektury, 
4) remonty budynków, które nie spełniajņ warun-

ków okreŌlonych w niniejszym paragrafie. 
4. Na terenach o których mowa w ust. 1, w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% po-

wierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

30% powierzchni działki. 
5. Na terenach o których mowa w ust. 1, w za-

kresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 
1) obsługa terenu 8MN od strony terenów: 3KDW, 

1KD-L, ul. Wielkopolnej, 
2) obsługa terenu 9MN od strony terenów: 10KD- 

-D, 11KD-D, 6KD-D, 
3) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojo-

wych na terenie działki. 
6. Na terenach o których mowa w ust. 1, pod 

wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny 
przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

7. Na terenach o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów 
nieruchomoŌci: 
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 500 m2, 
2) obowiņzuje minimalna szerokoŌń frontu działki 

budowlanej minimalnie 20 m, 
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdze-

nia infrastruktury technicznej nie spełniajņcych 
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiņcych pod-
stawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wyso-
koŌń stawki procentowej 25%. 

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 10MN, 14MN i 15MN ustala siň 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na 

rysunku planu w odległoŌci 6 m od linii rozgra-
niczajņcej, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak 
na rysunku planu w odległoŌci 4 m i 6 m od linii 
rozgraniczajņcej, 

3) wysokoŌń budynku: minimalnie 7 m, maksy-
malnie 9 m, 

4) iloŌń kondygnacji: maksymalnie do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐytko-
we, 

5) zakaz stosowania: 
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, 

6) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 
połaci dachowych minimalnie 30o, maksymal-
nie 45o, 

7) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówko-
podobnym, z zastrzeŐeniem § 13 ust. 2 pkt 3. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksy-

malnie 1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmu-
rówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury, 
3) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub 

gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni za-
budowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci mak-
symalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak 
dla budynku mieszkalnego, 

4) remonty budynków, które nie spełniajņ warun-
ków okreŌlonych w niniejszym paragrafie. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% po-

wierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

30% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 
1) obsługa terenu 10MN od strony terenów: 14KD- 

-D, 15KD-D, 16KD-D, 20KD-D, 
2) obsługa terenu 14MN od strony terenów: 2KD- 

-L, 14KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 1KDPJ, 
3) obsługa terenu 15MN od strony terenów: 3KD- 

-L, 16KD-D, 17KD-D, 
4) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojo-

wych na terenie działki. 
6. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod 

wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny 
przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów 
nieruchomoŌci: 
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 600 m2, 
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej 

minimalnie 20 m, 
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdze-

nia infrastruktury technicznej niespełniajņcych 
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2. 

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 25%. 

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 11MN, 12MN, 13MN, 16MN, 
17MN ustala siň przeznaczenie zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na 

rysunku planu w odległoŌci: 6 m i 8 m od linii 
rozgraniczajņcej, 
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2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak 
na rysunku planu w odległoŌci: 4 m i 6 m od li-
nii rozgraniczajņcej, 

3) wysokoŌń budynku: minimalnie 7 m, maksy-
malnie 9 m, 

4) iloŌń kondygnacji: maksymalnie do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐytko-
we, 

5) zakaz stosowania: 
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, 
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

wiňkszej niŐ połowa połaci dachu, 
c) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, 

6) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 
połaci dachowych minimalnie 30o, maksymalnie 
45o, 

7) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówko-
podobnym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksy-

malnie 1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmu-
rówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury, 
3) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub 

gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni za-
budowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci mak-
symalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak 
dla budynku mieszkalnego. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% po-

wierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

30% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 
1) obsługa terenu 11MN od strony terenów: 15KD-

-D, 19KD-D, 20KD-D, 3KD-L, 
2) obsługa terenu 12MN od strony terenów: 15KD-

-D, 18KD-D, 19KD-D, 3KD-L, 
3) obsługa terenu 13MN od strony terenów: 15KD-

-D, 16KD-D, 18KD-D, 3KD-L, 
4) obsługa terenu 16MN od strony terenów: 3KD-L, 
5) obsługa terenu 17MN od strony terenów: działki 

21.122 − ulicy J. KusociŊskiego, 
6) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojo-

wych na terenie działki. 
6. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod 

wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny 
przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

7. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów 
nieruchomoŌci: 
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 700 m2, 
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej 

minimalnie 20 m, 
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdze-

nia infrastruktury technicznej niespełniajņcych 
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2. 

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 25%. 

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 18MN, 19MN ustala siň przezna-
czenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak na 

rysunku planu w odległoŌci minimalnie  
1,4 m, maksymalnie 6 m od linii rozgraniczajņcej, 

2) wysokoŌń budynku: minimalnie 7 m, maksy-
malnie 9 m, 

3) iloŌń kondygnacji: maksymalnie do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐytko-
we, 

4) zakaz stosowania: 
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych. 

5) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 
połaci dachowych minimalnie 30o, maksymal-
nie 45o, 

6) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówko-
podobnym, z zastrzeŐeniem § 13 ust. 2 pkt 3. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksy-

malnie 1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmu-
rówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury, 
3) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub 

gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni za-
budowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci mak-
symalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak 
dla budynku mieszkalnego, 

4) remonty budynków, które nie spełniajņ warun-
ków okreŌlonych w niniejszym paragrafie. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% po-

wierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

30% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 
1) obsługa terenu 18MN od strony terenów: 2KD- 

-L, 1KDPJ, 
2) obsługa terenu 19MN od strony terenów: 14KD-

-D, 1KDPJ, 
3) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojo-

wych na terenie działki. 
6. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod 

wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny 
przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

7. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów 
nieruchomoŌci: 
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 600 m2, 
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej 

minimalnie 20 m, 
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdze-

nia infrastruktury technicznej niespełniajņcych 
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2. 

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
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podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 25%. 

Rozdział 8 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN/U, 2MN/U ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) usługi podstawowe zajmujņce maksymalnie 
40% powierzchni uŐytkowej budynku miesz-
kalnego lub maksymalnie 35% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w budyn-
ku wolno stojņcym, 

b) ulice wewnňtrzne. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na 

rysunku planu w odległoŌci 6 m od linii rozgra-
niczajņcej, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak 
na rysunku planu w odległoŌci 5 m, 6 m, 8 m od 
linii rozgraniczajņcej, 

3) wysokoŌń budynku: minimalna 7 m, maksymal-
na 10 m, 

4) budynek maksymalnie do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze uŐytkowe, 

5) zakaz stosowania: 
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, 

6) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 
połaci dachowych minimalnie 30o, maksymal-
nie 45o, 

7) szerokoŌń elewacji maksymalnie 30 m, 
8) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówko-

podobnym. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  

w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksy-

malnie 1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmu-
rówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury, 
3) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub 

gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni za-
budowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci mak-
symalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak 
dla budynku mieszkalnego, 

4) remonty budynków, które nie spełniajņ warun-
ków okreŌlonych w niniejszym paragrafie. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% po-

wierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

30% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 
1) dla terenu 1MN/U obsługa od strony terenu 

1KD-D; 
2) dla terenu 2MN/U obsługa od strony terenu: 

ulicy Wielkopolnej – działki nr 106 AM-20, 

3) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-
jowego na terenie działki, 

4) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-
jowego na kaŐde 30 m2 powierzchni usługowej 
na terenie działki, nie mniej niŐ 2 stanowiska 
postojowe na kaŐdy lokal usługowy. 

6. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod 
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny 
przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe. 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów 
nieruchomoŌci: 
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 800 m2, 
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej 

minimalnie 25 m, 
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdze-

nia infrastruktury technicznej niespełniajņcych 
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2. 

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 25%. 

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3MN/U, 4MN/U, 7MN/U, 
8MN/U, 9MN/U ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) usługi podstawowe zajmujņce maksymalnie 
40% powierzchni uŐytkowej budynku miesz-
kalnego lub maksymalnie 35% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w budyn-
ku wolno stojņcym, 

b) ulice wewnňtrzne. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na 

rysunku planu w odległoŌci minimalnej 4 m, 
maksymalnej 8 m, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak na 
rysunku planu w odległoŌci minimalnej  
3,3 m, maksymalnej 10 m od linii rozgraniczajņ-
cej, 

3) wysokoŌń budynku: minimalnie 6 m, maksy-
malnie 9 m, 

4) iloŌń kondygnacji: budynek mieszkalny, miesz-
kalno-usługowy lub usługowy do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐyt-
kowe, 

5) szerokoŌń elewacji maksymalnie 20 m, 
6) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, 

7) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 
połaci dachowych minimalnie 25o, maksymal-
nie 45o, 

8) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówko-
podobnym, z zastrzeŐeniem § 13 ust. 2 pkt 3. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci mak-

symalnie 1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, 
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z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 
0,5 m, 

2) obiekty małej architektury, 
3) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub 

gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni za-
budowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci mak-
symalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak 
dla budynku mieszkalnego, 

4) remonty budynków, które nie spełniajņ warun-
ków okreŌlonych w niniejszym paragrafie. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 20% po-

wierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

50% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 
1) obsługa terenu 3MN/U od strony terenów: 

2KDW, 2KD-L, 
2) obsługa terenu 4MN/U od strony terenów: 2KD-

-L, 9KD-D, 
3) obsługa terenu 7MN/U od strony terenów: 2KD-

-L, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 
4) obsługa terenu 8MN/U od strony terenów: 

11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 20KD-D, 
5) obsługa terenu 9MN/U od strony terenów: 

13KD-D, 14KD-D, 20KD-D, 
6) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojo-

wych na terenie działki, 
7) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-

jowego na kaŐde 30 m2 powierzchni usługowej 
na terenie działki, nie mniej niŐ 2 stanowiska 
postojowe na kaŐdy lokal usługowy. 

6. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod 
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny 
przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe. 

7. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci: 
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 800 m2, 
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej 

minimalnie 16 m, 
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdze-

nia infrastruktury technicznej niespełniajņcych 
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2. 

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 25%. 

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 5MN/U, 6MN/U ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) usługi podstawowe zajmujņce maksymalnie 
50% powierzchni uŐytkowej budynku miesz-
kalnego lub maksymalnie 40% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w budyn-
ku wolno stojņcym, 

b) ulice wewnňtrzne. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na 

rysunku planu w odległoŌci minimalnej 4 m, 
maksymalnie 8 m, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak 
na rysunku planu w odległoŌci minimum 3,3 m, 
maksymalnie 10 m od linii rozgraniczajņcej, 

3) wysokoŌń budynku: minimalnie 6 m, maksy-
malnie 9 m, 

4) iloŌń kondygnacji: budynek mieszkalny, miesz-
kalno-usługowy lub usługowy do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐyt-
kowe, 

5) szerokoŌń elewacji maksymalnie 30 m, 
6) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, 

7) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 
połaci dachowych minimalnie 25o, maksymal-
nie 45o, 

8) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówko-
podobnym, z zastrzeŐeniem § 13 ust. 2 pkt 3. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksy-

malnie 1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmu-
rówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury, 
3) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub 

gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni za-
budowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci mak-
symalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak 
dla budynku mieszkalnego, 

4) remonty budynków, które nie spełniajņ warun-
ków okreŌlonych w niniejszym paragrafie. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 20% po-

wierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

50% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 
1) obsługa terenu 5MN/U od strony terenów: 2KD-

-L, 9KD-D, 21KD-D, 1KDW, 5KDW, 
2) obsługa terenu 6MN/U od strony terenów: 2KD-

-L, 21KD-D, 
3) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojo-

wych na terenie działki, 
4) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-

jowego na kaŐde 30 m2 powierzchni usługowej 
na terenie działki, nie mniej niŐ 2 stanowiska 
postojowe na kaŐdy lokal usługowy. 

6. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod 
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny 
przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe. 

7. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów 
nieruchomoŌci: 
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 800 m2, 
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej 

minimalnie 16 m, 
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3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdze-
nia infrastruktury technicznej nie spełniajņcych 
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2. 

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 25%. 

Rozdział 9 

Ustalenia dla terenów zabudowy  
usługowo-produkcyjnej 

§ 26. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 1U/P ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) produkcja, 
b) 1 lokal mieszkalny właŌciciela lub admini-

stratora obiektu, 
c) zieleŊ, 
d) ulice wewnňtrzne, 
e) sieci infrastruktury technicznej, mała archi-

tektura, 
f) parkingi i komunikacja wewnňtrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak 

na rysunku planu w odległoŌci minimum 4 m, 
maksymalnie 8 m od linii rozgraniczajņcej, 

2) wysokoŌń budynku: minimalnie 6 m, maksy-
malnie 12 m, 

3) iloŌń kondygnacji: maksymalnie do trzech kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐyt-
kowe, 

4) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych 
z tworzyw sztucznych, 

5) dachy o nachyleniu połaci dachowych maksy-
malnie 30o. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň sto-
sowanie dachów płaskich w obiektach magazyno-
wych i halach produkcyjnych. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, do 
czasu niwelacji terenu do poziomu ulicy 1KD-L 
obowiņzuje zakaz zabudowy. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% po-

wierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

15% powierzchni działki. 
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 
1) obsługa komunikacyjna od strony terenów: 

1KD-L, 2KD-L, 6KD-D, 
2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-

jowego na kaŐde 30 m2 powierzchni usługowej 
na terenie działki, nie mniej niŐ 2 stanowiska 
postojowe na kaŐdy lokal usługowy. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, pod 
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny 
przeznaczone na cele usługowe. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci: 
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 2000 m2, 
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej 

minimalnie 30 m, 
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdze-

nia infrastruktury technicznej niespełniajņcych 
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2. 

9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiņcych pod-
stawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wyso-
koŌń stawki procentowej 25%. 

Rozdział 10 

Ustalenia dla terenów usług 

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1U i 2U ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) parkingi, 
b) mała architektura, 
c) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
d) ulice wewnňtrzne z placami manewrowymi 

i postojowymi, 
e) zieleŊ urzņdzona. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2U do-
puszcza siň lokalizacjň stacji paliw. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak 

na rysunku planu w odległoŌci: 6 m ,8 m i 10 m 
od linii rozgraniczajņcej, 

2) wysokoŌń budynku: maksymalnie 9 m, 
3) zabudowa maksymalnie do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, 
4) szerokoŌń elewacji maksymalnie 65 m, 
5) dachy o nachyleniu połaci maksymalnie 30o, 
6) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci mak-

symalnie 1,5 m, z podmurówkņ pełnņ o wyso-
koŌci maksymalnie 0,5 m, 

2) remonty budynków, które nie spełniajņ warun-
ków okreŌlonych w niniejszym paragrafie. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 60% po-

wierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

20% powierzchni działki. 
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 
1) obsługa komunikacyjna od strony terenu 3KD-L, 
2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-

jowego na kaŐde 30 m 2 powierzchni usługowej 
na terenie działki, nie mniej niŐ 2 stanowiska 
postojowe na kaŐdy lokal usługowy. 
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7. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod 
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny 
przeznaczone na cele usługowe. 

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów 
nieruchomoŌci: 
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 1500 m2, 
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej 

minimalnie 25 m, 
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdze-

nia infrastruktury technicznej niespełniajņcych 
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2. 

9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 25%. 

Rozdział 11 

Ustalenia dla terenów usług oświaty 

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1UO ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi oŌwiaty − 

szkoła, 
2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) parkingi, 
b) mała architektura, 
c) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
d) zieleŊ urzņdzona. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak 

na rysunku planu w odległoŌci od 6 m do 8 m 
od linii rozgraniczajņcej, 

2) wysokoŌń budynku: maksymalnie 12 m, 
3) zabudowa maksymalnie do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, 
4) szerokoŌń elewacji maksymalnie 25 m, 
5) dachy o nachyleniu połaci minimalnie 30o mak-

symalnie 45o, 
6) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z two-

rzyw sztucznych. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci mak-

symalnie 1,8 m, z podmurówkņ pełnņ o wyso-
koŌci maksymalnie 0,5 m, 

2) remonty budynków, które nie spełniajņ warun-
ków okreŌlonych w niniejszym paragrafie. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% po-

wierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

30% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje − 
obsługa od strony terenu 2KD-L , 11KD-D i 10KD-D. 

6. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod wzglň-
dem akustycznym kwalifikuje siň jako teren prze-
znaczony na cele usługowe − oŌwiatowe. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie ochrony Ōrodowiska nie dopuszcza siň 
inwestycji mogņcych znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci: 
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 9300 m2, 
2) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdze-

nia infrastruktury technicznej niespełniajņcych 
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2. 

9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 5%. 

Rozdział 12 

Ustalenia dla terenów usług sportu i rekreacji 

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1US, 2US, 3US ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu 

i rekreacji, 
2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) mieszkanie właŌciciela lub administratora 
obiektów, 

b) parkingi, 
c) ulice wewnňtrzne, 
d) obiekty pomocnicze usług sportu (magazyny 

sportowe, szatnie, itp.) 
e) usługi, 
f) mała architektura, 
g) zieleŊ urzņdzona. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak 

na rysunku planu, 
2) wysokoŌń budynku maksymalnie 8 m, 
3) zabudowa maksymalnie do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, 
4) dachy o nachyleniu połaci minimalnie 15o, 

maksymalnie 45o. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje powierzchnia 
biologicznie czynna co najmniej 80% powierzchni 
działki. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 
1) obsługa terenu 1US od terenu: 6KD-D, 
2) obsługa terenu 2US od terenu: 11KD-D, 
3) obsługa terenu 3US od terenu: 6KD-D, 
4) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-

jowego na terenie działki na kaŐdych 10 uŐyt-
kowników przewidzianych do jednoczesnego 
przebywania wg programu uŐytkowego. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 5%. 
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Rozdział 13 

Ustalenia dla terenów rolnych 

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1R, 2R, 3R, 4R ustala siň przezna-
czenie: teren rolny. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy: 
1) zakazuje siň budowy budynków, 
2) dopuszcza siň obiekty infrastruktury technicz-

nej, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej 
w odległoŌci nie bliŐszej niŐ 150 m od terenów 
mieszkaniowych. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 5%. 

Rozdział 14 

Ustalenia dla terenów zieleni parkowej 

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1ZP ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni par-

kowej, 
2) przeznaczenie uzupełniajņce: mała architektura. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje 
zakaz: 
1) zabudowy kubaturowej 
2) lokalizacji sieci i urzņdzeŊ infrastruktury tech-

nicznej. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje 
obsługa komunikacyjna od terenu 11 KD-D. 

4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza 
siň do realizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 5%. 

Rozdział 15 

Ustalenia dla terenów zieleni 

§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1Z i 2Z ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni, 
2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
b) mała architektura. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje, 
zakaz zabudowy kubaturowej. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 5%. 

Rozdział 16 

Ustalenia dla wód śródlądowych 

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1WS, 2WS i 3WS ustala siň prze-
znaczenie − tereny wód Ōródlņdowych. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza siň przebudowň, modernizacjň i realizacjň 
nowych obiektów i urzņdzeŊ hydrotechnicznych 
i melioracyjnych oraz obiektów infrastruktury 
technicznej pod warunkiem ich zgodnoŌci 
z obowiņzujņcymi przepisami szczególnymi. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 5%. 

Rozdział 17 

Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej 

§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1IE ustala siň przeznaczenie teren 
infrastruktury technicznej − elektroenergetyka. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie stawek procentowych stanowiņcych pod-
stawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wyso-
koŌń stawki procentowej 25%. 

Rozdział 18 

Ustalenia dla terenów komunikacji 

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KS ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren obsługi ko-

munikacji – stacja paliw, 
2) przeznaczenie uzupełniajņce: 
3) parkingi, 
4) mała architektura, 
5) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
6) ulice wewnňtrzne z placami manewrowymi 

i postojowymi, 
7) zieleŊ urzņdzona. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiņzuje: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak 

na rysunku planu w odległoŌci: 8 m od linii roz-
graniczajņcej, 

2) wysokoŌń budynku maksymalnie 7 m, 
3) zabudowa maksymalnie do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, 
4) szerokoŌń elewacji maksymalnie 25 m, 
5) dachy o nachyleniu połaci maksymalnie 30o, 
6) układ głównej kalenicy dachu równolegle lub 

prostopadle do frontu działki. 
7) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň: 
1) ogrodzenia o wysokoŌci maksymalnie 1,5 m od 

frontu działki, 
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2) ogrodzenia z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci 
maksymalnie 0,5 m. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 60% po-

wierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

20% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje: 
1) obsługa terenu od strony terenu 3KD-L poprzez 

teren 2U, 
2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-

jowego na kaŐde 30 m2 powierzchni usługowej 
na terenie działki, nie mniej niŐ 2 stanowiska 
postojowe na kaŐdy lokal usługowy. 

6. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod wzglň-
dem akustycznym kwalifikuje siň jako teren prze-
znaczony na cele usługowe. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie ochrony Ōrodowiska dopuszcza siň inwesty-
cje mogņco znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów 
nieruchomoŌci: 
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 1500 m2, 
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej 

minimalnie 25 m, 
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdze-

nia infrastruktury technicznej niespełniajņcych 
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2. 

9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 25%. 

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2KS ustala siň przeznaczenie: 
teren obsługi komunikacji − parking. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 5%. 

§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KD-G ustala siň przeznaczenie: 
teren rezerwy dla poszerzenia ulicy głównej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiņzuje: szerokoŌń w li-
niach rozgraniczajņcych: jak na rysunku planu mi-
nimum 5 m, maksymalnie 7 m. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza siň: 
1) ŌcieŐki rowerowe, 
2) elementy wyposaŐenia ulicy, 
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokal-

nych uwarunkowaŊ. 

4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza 
siň do realizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomoŌci obowiņzuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczajņcymi. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie stawek procentowych stanowiņcych pod-
stawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wyso-
koŌń stawki procentowej 25%. 

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L ustala 
siň przeznaczenie ulica lokalna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na 

rysunku planu: 
a) dla terenu 1KD-L: minimalnie 12 m, maksy-

malnie 16 m, 
b) dla terenu 2KD-L: minimalnie 9 m, maksy-

malnie 14,5 m, 
c) dla terenu 3KD-L: 14 m, 

2) obustronny chodnik. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego dopuszcza siň: 
1) miejsca postojowe, 
2) ŌcieŐki rowerowe, 
3) elementy wyposaŐenia ulicy, 
4) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokal-

nych uwarunkowaŊ. 
4. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza 

siň do realizacji inwestycji celu publicznego. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomoŌci obowiņzuje podział zgodnie 
z liniami rozgraniczajņcymi. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie stawek procentowych stanowiņcych pod-
stawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wyso-
koŌń stawki procentowej 25%. 

§ 39. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 
5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 
11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-
D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 
22KD-D ustala siň przeznaczenie − ulica dojazdo-
wa. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiņzuje szerokoŌń w li-
niach rozgraniczajņcych: 

1) dla terenu 1KD-D – 15 m, 
2) dla terenów 2KD-D, 4KD-D – 11.8 m, 
3) dla terenów 3KD-D, 5KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 

13KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 
19KD-D – 12 m, 

4) dla terenów 6KD-D, 9KD-D – 10 m, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 55 – 5322 – Poz. 719 

 

5) dla terenu 10-KD-D – 8 m, 
6) dla terenu 11KD-D – minimalnie 9,5 m, mak-

symalnie 11 m, 
7) dla terenu 12KD-D – minimalnie 4,4 m, mak-

symalnie 5 m, 
8) dla terenu 14KD-D – minimalnie 6 m, maksy-

malnie 13 m, 
9) dla terenu 20KD-D – minimalnie 9 m, maksy-

malnie 12,5 m, 
10) dla terenu 21KD-D – minimalnie 9 m, maksy-

malnie 10 m, 
11) dla terenu 22KD-D – minimalnie 7,4 m, mak-

symalnie 8,2 m. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego dopuszcza siň: 
1) miejsca postojowe, 
2) elementy wyposaŐenia ulicy, 
3) ŌcieŐki rowerowe, 
4) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokal-

nych uwarunkowaŊ. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wy-

znacza siň do realizacji inwestycji celu publiczne-
go. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w 
zakresie zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomoŌci obowiņzuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczajņcymi. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w 
zakresie stawek procentowych stanowiņcych pod-
stawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wyso-
koŌń stawki procentowej 25%. 

§ 40. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 
5KDW ustala siň przeznaczenie ulica wewnňtrzna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w 
zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych minimal-

nie 5 m, maksymalnie 8 m, 
2) ulica jednoprzestrzenna. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego dopuszcza siň: 
1) miejsca postojowe, 
2) elementy wyposaŐenia ulicy. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomoŌci obowiņzuje podział zgodnie 
z liniami rozgraniczajņcymi. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami,) obowiņzuje wy-
sokoŌń stawki procentowej 25%. 

§ 41. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDPJ ustala siň przeznaczenie 
ciņg pieszo-jezdny. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych minimal-

nie 3 m, 
2) ulica jednoprzestrzenna. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza siň: 
1) elementy wyposaŐenia ulicy, 
2) zagospodarowanie zieleniņ niskņ w zaleŐnoŌci 

od lokalnych uwarunkowaŊ. 
4. Teren, o którym mowa w ust. 1 ustala siň 

do realizacji inwestycji celu publicznego. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomoŌci obowiņzuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczajņcymi. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiņcych pod-
stawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje 
wysokoŌń stawki procentowej 25%. 

§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1KR, 2KR ustala siň przeznacze-
nie droga transportu rolnego. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiņzuje szerokoŌń w li-
niach rozgraniczajņcych minimalnie 4 m. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomoŌci obowiņzuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczajņcymi. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiņcych pod-
stawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wyso-
koŌń stawki procentowej 25%. 

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 43. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta OleŌnicy. 

§ 44. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego. 
 
 

Przewodniczņcy Rady Miasta:  
Ryszard Zelinka 

 

 
  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 55 – 5323 – Poz. 719 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/ 
/29/2011 Rady Miasta Oleśnica  
z dnia 25 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/ 
/29/2011 Rady Miasta Oleśnica  
z dnia 25 stycznia 2011 r. 

 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
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Dziennik Urzňdowy 
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Dziennik Urzňdowy 
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