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RozdziaJ 2 

USTALENIA SZCZEGÓIOWE 

§ 6. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/1.MN o powierzchni 1,0012 ha. 

2) WO/2.MN o powierzchni 5,5173 ha. 

3) WO/3.MN o powierzchni 1,4171 ha. 

4) WO/4.MN o powierzchni 0,9459 ha. 

5) WO/5.MN o powierzchni 1,8184 ha. 

6) WO/6.MN o powierzchni 1,3313 ha. 

7) WO/7.MN o powierzchni 1,0623 ha. 

8) WO/8.MN o powierzchni 0,4770 ha. 

9) WO/9.MN o powierzchni 1,0457 ha. 

10) WO/10.MN o powierzchni 1,4880 ha. 

11) WO/11.MN o powierzchni 1,4795 ha. 

12) WO/12.MN o powierzchni 2,8458 ha. 

13) WO/13.MN o powierzchni 0,9126 ha. 

14) WO/14.MN o powierzchni 2,7429 ha. 

15) WO/15.MN o powierzchni 1,6472 ha. 

16) WO/16.MN o powierzchni 3.6437 ha. 

17) WO/17.MN o powierzchni 0,7134 ha. 

18) WO/18.MN o powierzchni 3,7977 ha. 

19) WO/19.MN o powierzchni 0,9540 ha. 

20) WO/20.MN o powierzchni 2,6074 ha. 

21) WO/21.MN o powierzchni 0,3408 ha. 

22) WO/22.MN o powierzchni 0,7775 ha. 

23) WO/23.MN o powierzchni 0,8669 ha. 

24) WO/24.MN o powierzchni 1,1718 ha. 

25) WO/25.MN o powierzchni 3,2887 ha. 

26) WO/26.MN o powierzchni 1,0801 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub bliuniacząŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających 
drogi lub ciągi ”ieszojezdne oraz w odlegJo`ci 12 m od ”rzylegJych lasów lub terenów ”lanowanych 
do zalesienia - z zastrzeweniem warunków, o których mowa w § 5 pkt 7, a takwe w odlegJo`ci 8 m od 

osi istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV - do czasu jej przebudowy lub likwidacji. 

Śo”uszcza się sytuowanie budynków bez”o`rednio ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej ”od 
warunkiem s”eJnienia wymagaL okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 11 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 6 m. 

5) W nowych budynkach mieszkalnych obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 35 do 45 sto”niŁ Śo”uszcza się stosowanie ”o-

Jaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) W nowych obiektach gos”odarczych lub garawach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, 

dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 15 do 45 sto”niŁ 
7) W obiektach istniejących, oznaczonych w planie jako obiekty mowliwe do zachowania, w przypadku 

ich ”rzebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, do”uszcza się utrzymanie istniejącej wysoko`ci budyn-

ku, wysoko`ci elewacji frontowej i geometrii dachu lub do”uszcza się utrzymanie wyJącznie wysoko-

`ci elewacji frontowej - stosownie do oznaczeL na rysunku ”lanuŁ 
8) W obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku ich przebu-

dowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone w pkt 1, 2, 

3, 4, 5 i 6. 
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9) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

10) Powierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać 30%. 

11) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
12) Obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej w pasie terenu o szeroko`ci minimum 3 m wzdJuw granic 

dziaJek ”rzylegających do dróg lub ciągów ”ieszojezdnych - z wyJączeniem doj`ć, ”odjazdów, miejsc 

postojowych i urządzeL budowlanychŁ 
13) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z pre-

fabrykowanych elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 25 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 1Ł500 m2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 65 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmentach terenów oznaczonych symbolami WOł16ŁMN, WOł18ŁMN ustanawia się strefę 
ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej 2 miejsca ”ostojowe na kawde nowe mieszkanie. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w drogach lub ciągach ”ieszojezdnychŁ 
Niezalewnie od zao”atrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni pu-

blicznych - zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - 

z hydrantów ulicznych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych z budynków nowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach 

lub ciągach ”ieszojezdnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji `ciekowej do”uszcza się od”rowadzenie 

`cieków bytowych z budynków istniejących do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezod”Jywo-

wychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jywowych wraz z powstaniem mowliwo`ci ”rzy-

Jączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach lub ciągach ”ieszojezd-

nych, wy”osawonej w separator substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji desz-

czowej do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc postojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
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5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach lub ciągach 

pieszojezdnych. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 7. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/27.MN o powierzchni 1,7448 ha. 

2) WO/28.MN o powierzchni 0,3861 ha. 

3) WO/29.MN o powierzchni 4,0792 ha. 

4) WO/30.MN o powierzchni 0,5934 ha. 

5) WO/31.MN o powierzchni 2,1720 ha. 

6) WO/32.MN o powierzchni 2,3742 ha. 

7) WO/33.MN o powierzchni 2,4122 ha. 

8) WO/34.MN o powierzchni 1,2326 ha. 

9) WO/35.MN o powierzchni 1,0554 ha. 

10) WO/36.MN o powierzchni 1,0039 ha. 

11) WO/37.MN o powierzchni 1,0029 ha. 

12) WO/38.MN o powierzchni 2,2551 ha. 

13) WO/39.MN o powierzchni 0,5423 ha. 

14) WO/40.MN o powierzchni 1,5633 ha. 

15) WO/41.MN o powierzchni 1,4469 ha. 

16) WO/42.MN o powierzchni 1,0101 ha. 

17) WO/43.MN o powierzchni 1,5369 ha. 

18) WO/44.MN o powierzchni 0,6663 ha. 

19) WO/45.MN o powierzchni 1,2066 ha. 

20) WO/46.MN o powierzchni 1,6832 ha. 

21) WO/47.MN o powierzchni 0,9007 ha. 

22) WO/48.MN o powierzchni 1,0792 ha. 

23) WO/49.MN o powierzchni 0,2618 ha. 

24) WO/50.MN o powierzchni 0,2472 ha. 

25) WO/51.MN o powierzchni 8,6547 ha. 

26) WO/52.MN o powierzchni 0,3001 ha. 

27) WO/53.MN o powierzchni 0,6484 ha. 

28) WO/54.MN o powierzchni 2,7062 ha. 

29) WO/55.MN o powierzchni 1,0354 ha. 

30) WO/56.MN o powierzchni 1,6959 ha. 

31) WO/57.MN o powierzchni 0,2157 ha. 

32) WO/58.MN o powierzchni 0,3967 ha. 

33) WO/59.MN o powierzchni 1,6897 ha. 

34) WO/60.MN o powierzchni 2,1540 ha. 

35) WO/61.MN o powierzchni 1,0432 ha. 

36) WO/62.MN o powierzchni 1,3982 ha. 

37) WO/63.MN o powierzchni 1,5773 ha. 

38) WO/64.MN o powierzchni 1,3658 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub bliuniacząŁ 
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3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających 
drogi lub ciągi ”ieszojezdne oraz w odlegJo`ci 12 m od ”rzylegJych lasów lub terenów ”lanowanych 
do zalesienia - z zastrzeweniem warunków, o których mowa w § 5 pkt 7, a takwe w odlegJo`ci 10 m 

od granicy ”rzylegJych terenów kolejowych lub 20 m od osi skrajnego toru kolejowego - wedJug ry-

sunku planu oraz w sąsiedztwie istniejącej zabudowy - w linii tej zabudowy wedJug rysunku ”lanuŁ 
Śo”uszcza się sytuowanie budynków bez”o`rednio ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej ”od 
warunkiem s”eJnienia wymagaL okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 11 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 6 m. 

5) W nowych budynkach mieszkalnych obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 35 do 45 sto”niŁ Śo”uszcza się stosowanie ”o-

Jaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) W nowych obiektach gos”odarczych lub garawach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, 

dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 15 do 45 sto”niŁ 
7) W obiektach istniejących, oznaczonych w planie jako obiekty mowliwe do zachowania, w przypadku 

ich ”rzebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, do”uszcza się utrzymanie istniejącej wysoko`ci budyn-

ku, wysoko`ci elewacji frontowej i geometrii dachu lub do”uszcza się utrzymanie wyJącznie wysoko-

`ci elewacji frontowej - stosownie do oznaczeL na rysunku ”lanuŁ 
8) W obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku ich przebu-

dowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone w pkt 1, 2, 

3, 4, 5 i 6. 

9) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

10) Powierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać 30%. 

11) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
12) Obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej w pasie terenu o szeroko`ci minimum 3 m wzdJuw granic 

dziaJek ”rzylegających do dróg lub ciągów ”ieszojezdnych - z wyJączeniem doj`ć, ”odjazdów, miejsc 

postojowych i urządzeL budowlanychŁ 
13) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 25 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 1Ł500 m2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 55 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5. ZASADY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmentach terenów oznaczonych symbolami WO/62.MN, WO/63.MN, WO/64ŁMN ustanawia się 
strefę ｭW IIｬ (czę`ciowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku 
planu. 

2) W strefie ｭW IIｬ obowiązuje: 
a) zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji sJuwby ochrony zabytków, 
b) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

c) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
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7. ZASADY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej 2 miejsca ”ostojowe na kawde nowe mieszkanie. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w drogach lub ciągach ”ieszojezdnychŁ 
Niezalewnie od zao”atrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni pu-

blicznych - zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - 

z hydrantów ulicznych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych z budynków nowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach 

lub ciągach ”ieszojezdnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji `ciekowej do”uszcza się od”rowadze-

nie `cieków bytowych z budynków istniejących do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezod-

”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jywowych wraz z powstaniem mowliwo-

`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach lub ciągach ”ieszojezd-

nych, wy”osawonej w se”arator substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji desz-

czowej dopuszcza się od”rowadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach lub ciągach 

pieszojezdnych. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 8. TERENY źABUŚOWY USIUGOWEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/65.U o powierzchni 5,8617 ha. 

2) WO/66.U o powierzchni 1,0377 ha. 

3) WO/67.U o powierzchni 1,1988 ha. 

4) WO/68.U o powierzchni 6,3060 ha. 

5) WO/69.U o powierzchni 0,9749 ha. 

6) WO/70.U o powierzchni 2,2766 ha. 

2. PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę usJugową jako ”rzedsięwzięcia ”odstawowe - z dopuszczeniem 

rodzajów ”rzedsięwzięć, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko mowe 
być wymagany. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUDOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi oraz 

w odlegJo`ci 12 m od ”rzylegJych lasów lub terenów ”lanowanych do zalesienia - z zastrzeweniem 

warunków, o których mowa w § 5 pkt 7, a takwe w odlegJo`ci 10 m od granicy ”rzylegJych terenów 
kolejowych lub 20 m od osi skrajnego toru kolejowego - wedJug rysunku ”lanu oraz w odlegJo`ci 8 m 

od osi istniejącej na”owietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV - do czasu jej przebudowy lub likwi-

dacji. Na terenie oznaczonym symbolem WOł67ŁU ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy - we-

dJug rysunku ”lanuŁ 
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2) Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 12 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 8 m. 

5) W nowych obiektach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospa-

dowych, a przy dachach o s”adku ”oJaci do 25 sto”ni obowiązuje zastosowanie `cianek attykowych 
kryjących s”adek ”oJaciŁ 

6) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
7) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 50%. 

8) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
9) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 40 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 5Ł000 m2 oraz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL okre`lonych 

w ust. 3 pkt 7 i 8 oraz w ust. 7 pkt 2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej, których zakres oddziaJywania na `rodowisko mowe skutkować konieczno`cią 
ustanowienia obszaru ograniczonego uwytkowania na ”rzylegJych terenach ”ozbawionych tytuJu 
prawnego inwestora. 

2) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
3) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem WOł68ŁU ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnych - z zastrzeweniem pkt 2. 

2) Obowiązuje zakaz obsJugi komunikacyjnej z drogi oznaczonej symbolem WO/1.KD.S6. 

3) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej 1 miejsce ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od 
zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicz-

nych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych z budynków nowych i przemysJowych - do sieci kanalizacji `cie-

kowej w drogachŁ Od”rowadzenie `cieków ”rzemysJowych - zgodnie z wymaganiami okre`lonymi 

w ”rze”isach odrębnych, w tym stosownie do ”otrzeb, ”o”rzez urządzenia ”odczyszczająceŁ Śo”usz-

cza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni `cieków ”rzemysJowych oraz do czasu realizacji sieci 
kanalizacji `ciekowej, do”uszcza się od”rowadzenie wyJącznie `cieków bytowych do indywidualnych, 
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szczelnych zbiorników bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jywowych 
wraz z powstaniem mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 

b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 9. TERENY ZABUDOWY USIUGOWśJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/71.U o powierzchni 2,4437 ha. 

2) WO/72.U o powierzchni 0,8375 ha. 

3) WO/73.U o powierzchni 1,4846 ha. 

4) WO/74.U o powierzchni 0,2889 ha. 

5) WO/75.U o powierzchni 3,8134 ha. 

6) WO/76.U o powierzchni 1,4485 ha. 

7) WO/77.U o powierzchni 14,3611 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę usJugową jako ”rzedsięwzięcia ”odstawowe - z dopuszczeniem 

rodzajów ”rzedsięwzięć, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko 
mowe być wymagany. 

2) Śo”uszcza się lokalizację uzu”eJniającej funkcji mieszkalnej wyJącznie na ”otrzeby wJasne inwestora 
(w tym odrębnych budynków mieszkalnych) - pod warunkiem, we jej ”owierzchnia uwytkowa nie ”rze-

kroczy 50% powierzchni funkcji podstawowej, a takwe ra”ort oddziaJywania na `rodowisko nie wy-

kluczy mowliwo`ci ws”ólnej lokalizacji funkcji mieszkalnej ze względu na rodzaj ”rzedsięwzięcia ”od-

stawowego. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi lub ciągi 
pieszojezdne oraz 8 m od osi istniejących na”owietrznych linii elektroenergetycznych - do czasu ich 

przebudowy lub likwidacji, a w sąsiedztwie istniejącej zabudowy - w linii tej zabudowy wedJug rysun-

ku planu. Na terenie oznaczonym symbolem WOł77ŁU ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy - 

wedJug rysunku ”lanu oraz na terenach oznaczonych symbolami WO/73.U, WO/74.U, WO/75.U usta-

la się nie”rzekraczalne linie zabudowy wzdJuw istniejącego i projektowanego gazociągu wysokiego ci-

`nienia - w odlegJo`ci oznaczonej na rysunku ”lanuŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 12 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 8 m. 

5) W nowych obiektach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospa-

dowych, a przy dachach o s”adku ”oJaci do 25 sto”ni obowiązuje zastosowanie `cianek attykowych 
kryjących s”adek ”oJaciŁ 
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6) W obiektach istniejących, oznaczonych w planie jako obiekty mowliwe do zachowania, w przypadku 

ich ”rzebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, do”uszcza się utrzymanie istniejącej wysoko`ci budyn-

ku, wysoko`ci elewacji frontowej i geometrii dachu. 

7) W ”ozostaJych obiektach istniejących, nie oznaczonych w planie w s”osób szczególny, w przypadku 

ich ”rzebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, obowiązują zasady ksztaJtowania zabudowy okre`lone 

w pkt 1, 2, 3, 4 i 5. 

8) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
9) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 50%. 

10) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
11) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 
12) Na terenach oznaczonych symbolami WOł73ŁU, WOł74ŁU, WOł75ŁU, wzdJuw istniejącego i projekto-

wanego gazociągu wysokiego ci`nienia, w pasie technicznym o szeroko`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze 
stron gazociągu Śn80 i gazociągu ”rojektowanego) - obowiązuje zakaz nasadzeL drzew oraz zakaz 

wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 
13) Na terenach oznaczonych symbolami WOł73ŁU, WOł74ŁU, WOł75ŁU, wzdJuw istniejących 

i ”rojektowanego gazociągu wysokiego ci`nienia, w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze 
stron gazociągów Śn80 i Dn150) oraz w pasie o szeroko`ci 32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze stron 
gazociągu ”rojektowanego) - obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek ”rac ziemnych bez zgody 

i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

1) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 25 m, 

2) powierzchni nie mniejszej niw 1Ł500 m2 oraz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL okre`lonych w ust. 3 

pkt 9 i 10 oraz w ust. 7 pkt 2, 

3) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 40 stopni, 

4) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej, których zakres oddziaJywania na `rodowisko mowe skutkować konieczno`cią 
ustanowienia obszaru ograniczonego uwytkowania na ”rzylegJych terenach ”ozbawionych tytuJu 
prawnego inwestora. 

2) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
3) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenie oznaczonym symbolem WO/76.U w budynkach do zachowania o walorach zabytkowych, 

wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku ”lanu w s”osób szczególny, 
ochronie podlega: 

a) forma architektoniczna budynków, w tym gabaryty wysoko`ciowe, forma dachów, gabaryty 
otworów okiennych i drzwiowych, 

b) zasadnicze ”odziaJy, charakterystyczny detal architektoniczny elewacjiŁ 
W przypadku przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub prac remontowych elewacji tych budynków, 

do”uszcza się: 
- zmianę kąta ”ochylenia ”oJaci dachowych maksymalnie do 45 stopni, 

- wbudowanie lub dobudowanie lukarn, których Jączna dJugo`ć (wraz z istniejącymi) nie mowe 
”rzekraczać 50% dJugo`ci elewacji, 

- montaw okien ”oJaciowych, 
- wy”eJnienie otworów okiennych umieszczonych w `ciance kolankowej wraz z zastosowa-

niem detalu architektonicznego wskazującego na ”ierwotne usytuowanie tych otworówŁ 
2) Obowiązuje ws”óJdziaJanie w zakresie wszelkich dziaJaL inwestycyjnych i konserwatorskich z organem 

wJa`ciwym w zakresie ochrony dóbr kultury - na podstawie dokumentacji projektowej. 
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3) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem WOł77ŁU ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
4) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej 1 miejsce ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od 
zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicz-

nych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych z budynków nowych i przemysJowych - do sieci kanalizacji `cie-

kowej w drogachŁ Od”rowadzenie `cieków ”rzemysJowych - zgodnie z wymaganiami okre`lonymi 

w ”rze”isach odrębnych, w tym stosownie do ”otrzeb, ”o”rzez urządzenia ”odczyszczająceŁ Śo”usz-

cza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni `cieków ”rzemysJowych oraz do czasu realizacji sieci 
kanalizacji `ciekowej, do”uszcza się od”rowadzenie wyJącznie `cieków bytowych do indywidualnych, 
szczelnych zbiorników bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jywowych 
wraz z powstaniem mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 10. TERENY źABUŚOWY USIUGOWśJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/78.U o powierzchni 0,6471 ha. 

2) WO/79.U o powierzchni 0,3311 ha. 

3) WO/80.U o powierzchni 0,2602 ha. 

4) WO/81.U o powierzchni 0,7954 ha. 

5) WO/82.U o powierzchni 1,8851 ha. 

6) WO/83.U o powierzchni 0,6506 ha. 

7) WO/84.U o powierzchni 0,3931 ha. 

8) WO/85.U o powierzchni 0,6154 ha. 

9) WO/86.U o powierzchni 0,2061 ha. 
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10) WO/87.U o powierzchni 0,4725 ha. 

11) WO/88.U o powierzchni 0,5063 ha. 

12) WO/89.U o powierzchni 0,5796 ha. 

13) WO/90.U o powierzchni 0,2299 ha. 

14) WO/91.U o powierzchni 0,4306 ha. 

15) WO/92.U o powierzchni 0,6806 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę usJugową - z wyJączeniem rodzajów ”rzedsięwzięć, dla których 
obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest wymagany bądu mowe być wymaganyŁ 

2) Śo”uszcza się lokalizację uzu”eJniającej funkcji mieszkalnej wyJącznie na ”otrzeby wJasne inwestora 
(w tym odrębnych budynków mieszkalnych) - pod warunkiem, we ”owierzchnia uwytkowa funkcji 
mieszkalnej nie przekroczy 75% ”owierzchni funkcji usJugowejŁ 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej na ”arterze budynków usJugowychŁ 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi lub ciągi 
pieszojezdne oraz w odlegJo`ci 12 m od ”rzylegJych lasów lub terenów ”lanowanych do zalesienia - 
z zastrzeweniem warunków, o których mowa w § 5 pkt 7, a takwe w odlegJo`ci 8 m od osi istnieją-
cych napowietrznych linii elektroenergetycznych - do czasu ich przebudowy lub likwidacji. Na terenie 

oznaczonym symbolem WOł92ŁU ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy wzdJuw istniejącego ga-

zociągu wysokiego ci`nienia - w odlegJo`ci oznaczonej na rysunku ”lanuŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 12 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 8 m. 

5) W nowych obiektach obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych lub wielospa-

dowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 35 do 45 sto”ni. W przypadku kontynuacji zabudowy 

w ciągu, obowiązuje zachowanie nachylenia ”oJaci gJównych oraz gabarytów oka”ów i nawisów, jak 

w budynkach istniejących w danym ciąguŁ Śo”uszcza się stosowanie ”oJaci dachowych o dowolnym 

nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
7) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 50%. 

8) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
9) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 
10) Na terenie oznaczonym symbolem WOł92ŁU, wzdJuw istniejących gazociągów wysokiego ci`nienia, 

w pasie technicznym o szeroko`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze stron gazociągów Śn150 i Dn500) - 

obowiązuje zakaz nasadzeL drzew oraz zakaz wykonywania jakichkolwiek ”rac ziemnych bez zgody 

i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 
11) Na terenie oznaczonym symbolem WOł92ŁU, wzdJuw istniejących gazociągów wysokiego ci`nienia, 

w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze stron gazociągu Śn150) oraz w pasie o szeroko`ci 
32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze stron gazociągu Śn500) - obowiązuje zakaz wykonywania jakich-

kolwiek prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 

nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 12 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 600 m2 oraz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL okre`lonych 

w ust. 3 pkt 7 i 8 oraz w ust. 6 pkt 2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi publicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 545 ｦ Poz. 74 

 

2) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenie oznaczonym symbolem WO/89.U w budynku do zachowania o walorach zabytkowych, 

wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, oznaczonym na rysunku planu w s”osób szczególny, 

ochronie podlega: 

a) forma architektoniczna budynku, w tym gabaryty wysoko`ciowe, forma dachu, gabaryty otwo-

rów okiennych i drzwiowych, 

b) zasadnicze ”odziaJy, charakterystyczny detal architektoniczny elewacjiŁ 
W przypadku przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub prac remontowych elewacji tego budynku, 

do”uszcza się: 
- dobudowanie `cianki kolankowej, w tym zmniejszenie kąta ”ochylenia ”oJaci dachowych 

maksymalnie do 35 stopni, 

- wbudowanie lukarn, których Jączna dJugo`ć nie mowe ”rzekraczać 50% dJugo`ci elewacji, 
- montaw okien ”oJaciowychŁ 

2) W otoczeniu budynku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, oznaczonym na rysunku planu 

w s”osób szczególny, ochronie ”odlegają zachowane elementy maJej architektury - ogrodzenie. 

3) Obowiązuje ws”óJdziaJanie w zakresie wszelkich dziaJaL inwestycyjnych i konserwatorskich z organem 

wJa`ciwym w zakresie ochrony dóbr kultury - na podstawie dokumentacji projektowej. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów pieszojezdnych. 

2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej 1 miejsce ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowejŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gospodarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od 
zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicz-

nych montowanych na sieci wodociągowejŁ 
2) Od”rowadzenie `cieków bytowych z budynków nowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach 

lub ciągach ”ieszojezdnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji `ciekowej do”uszcza się od”rowadze-

nie `cieków bytowych z budynków istniejących do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezod-

”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jywowych wraz z powstaniem mowliwo-

`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach lub ciągach ”ieszojezd-

nych, wy”osawonej w se”arator substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji desz-

czowej do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 
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§ 11. TERENY ROLNICZE 

1. OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/93.R o powierzchni 0,0437 ha. 

2) WO/94.R o powierzchni 0,1089 ha. 

3) WO/95.R o powierzchni 3,7650 ha. 

4) WO/96.R o powierzchni 1,4879 ha. 

5) WO/97.R o powierzchni 0,4788 ha. 

6) WO/98.R o powierzchni 0,1012 ha. 

7) WO/99.R o powierzchni 1,4162 ha. 

8) WO/100.R o powierzchni 4,1102 ha. 

9) WO/101.R o powierzchni 13,7207 ha. 

10) WO/102.R o powierzchni 26,2484 ha. 

11) WO/103.R o powierzchni 10,9266 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny rolnicze. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Obowiązuje zakaz zabudowy, z wyJączeniem lokalizacji budowli rolniczych. 

2) WzdJuw istniejących i ”rojektowanego gazociągu wysokiego ci`nienia, w pasie technicznym o szero-

ko`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze stron gazociągów Śn80, Śn150, Dn500 i gazociągu ”rojektowanego) 
- obowiązuje zakaz nasadzeL drzew oraz zakaz wykonywania jakichkolwiek ”rac ziemnych bez zgody 

i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 
3) WzdJuw istniejących gazociągów wysokiego ci`nienia, w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą 

ze stron gazociągów Śn80 i Dn150) oraz w pasie o szeroko`ci 32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze 
stron gazociągu Śn500 i gazociągu ”rojektowanego) - obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek 
prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągów. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązują zasady ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem WOł102ŁR ustanawia się strefę ｭW IIｬ (czę`ciowej 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) W strefie ｭW IIｬ obowiązuje: 
a) zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji sJuwby ochrony zabytków, 
b) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

c) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnych - z zastrzeweniem pkt 2. 

2) Obowiązuje zakaz obsJugi komunikacyjnej z drogi oznaczonej symbolem WO/1.KD.S6. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w sposób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na terenach 

zlewniowo związanychŁ 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 
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§ 12. TERENY ROLNICZE 

1. OZNACZENIE TERENU 

1) WO/104.R o powierzchni 18,4087 ha. 

2) WO/105.R o powierzchni 20,3196 ha. 

3) WO/106.R o powierzchni 19,3535 ha. 

4) WO/107.R o powierzchni 20,6747 ha. 

5) WO/108.R o powierzchni 12,0903 ha. 

6) WO/109.R o powierzchni 7,8444 ha. 

7) WO/110.R o powierzchni 6,0177 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Tereny rolnicze. 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obowiązuje zakaz zabudowy, z wyJączeniem lokalizacji budowli rolniczych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązują zasady ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem WOł105ŁR ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na terenach 

zlewniowo związanychŁ 

8. STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 13. TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I OBSIUGI PROŚUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/111.RM,RU o powierzchni 2,9625 ha. 

2) WO/112.RM,RU o powierzchni 0,6205 ha. 

3) WO/113.RM,RU o powierzchni 0,4481 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny przeznaczone ”od zabudowę zagrodową i obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach rolnych - z do-

puszczeniem rodzajów ”rzedsięwzięć, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `ro-

dowisko mowe być wymagany. 
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3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi oraz 

w odlegJo`ci 12 m od ”rzylegJych lasów lub terenów ”lanowanych do zalesienia - z zastrzeweniem 

warunków, o których mowa w § 5 pkt 7, a takwe w odlegJo`ci 10 m od granicy ”rzylegJych terenów 
kolejowych lub 20 m od osi skrajnego toru kolejowego - wedJug rysunku ”lanu oraz w sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy - w linii tej zabudowy wedJug rysunku ”lanuŁ Na terenie oznaczonym symbolem 

WO/112.RM,RU ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nie mowe ”rzekraczać dwóchŁ 
3) Wysoko`ć budynków mieszkalnych nie mowe ”rzekraczać 10 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej budynków mieszkalnych nie mowe ”rzekraczać 4 m. 

5) W nowych budynkach mieszkalnych obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 35 do 45 sto”niŁ Śo”uszcza się stosowanie ”o-

Jaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) W nowych obiektach inwentarskich, gos”odarczych lub garawach obowiązuje stosowanie dachów sy-

metrycznych, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 15 do 45 sto”niŁ 
7) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

8) Powierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać 40%. 

9) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
10) Obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej w pasie terenu o szeroko`ci minimum 3 m wzdJuw granic 

dziaJek ”rzylegających do drogi - z wyJączeniem doj`ć, ”odjazdów, miejsc postojowych i urządzeL 
budowlanych. 

11) Na liniach rozgraniczających drogę lub ciąg ”ieszojezdny obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązują zasady ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych drógŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej 1 miejsce ”ostojowe na kawde nowe mieszkanie. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od zao”atrzenia 

w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepi-

sami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych montowa-

nych na sieci wodociągowejŁ 
2) Odprowadzenie `cieków bytowych z budynków nowych i technologicznych - do sieci kanalizacji `cie-

kowej w drogachŁ Od”rowadzenie `cieków technologicznych - zgodnie z wymaganiami okre`lonymi 

w ”rze”isach odrębnych, w tym stosownie do ”otrzeb, ”o”rzez urządzenia ”odczyszczająceŁ Śo”usz-

cza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni `cieków technologicznych oraz do czasu realizacji 
sieci kanalizacji `ciekowej, do”uszcza się od”rowadzenie wyJącznie `cieków bytowych do indywidu-

alnych, szczelnych zbiorników bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jy-

wowych wraz z powstaniem mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
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5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa 
energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających normy okre`lone 

w ”rze”isach odrębnychŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 14. TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I OBSIUGI PROŚUKCJI 

1. OZNACZENIE TERENU 

WO/114.RM,RU o powierzchni 0,3992 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren ”rzeznaczony ”od zabudowę zagrodową i obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach rolnych - z wy-

Jączeniem rodzajów ”rzedsięwzięć, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodo-

wisko jest wymagany bądu mowe być wymagany. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w sąsiedztwie istniejącej zabudowy - w linii tej zabudowy 

wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nie mowe ”rzekraczać dwóchŁ 
3) Wysoko`ć budynków mieszkalnych nie mowe ”rzekraczać 10 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej budynków mieszkalnych nie mowe ”rzekraczać 4 m. 

5) W nowych budynkach mieszkalnych obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 35 do 45 sto”niŁ Śo”uszcza się stosowanie ”o-

Jaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) W nowych obiektach inwentarskich, gos”odarczych lub garawach obowiązuje stosowanie dachów sy-

metrycznych, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu ”oJaci gJównych od 15 do 45 sto”niŁ 
7) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym. 

8) Powierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe ”rzekraczać 30%. 

9) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
10) Obowiązuje nasadzenie zieleni urządzonej w pasie terenu o szeroko`ci minimum 3 m wzdJuw granic 

dziaJek ”rzylegających do drogi - z wyJączeniem doj`ć, ”odjazdów, miejsc postojowych i urządzeL 
budowlanych. 

11) Na liniach rozgraniczających drogę lub ciąg ”ieszojezdny obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, obo-

wiązują zasady ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJej drogiŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej 1 miejsce ”ostojowe na kawde nowe mieszkanie. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w drodzeŁ Niezalewnie od zao”atrzenia 

w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepi-

sami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych montowa-

nych na sieci wodociągowejŁ 
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2) Od”rowadzenie `cieków bytowych z budynków nowych i technologicznych - do sieci kanalizacji `cie-

kowej w drodzeŁ Od”rowadzenie `cieków technologicznych - zgodnie z wymaganiami okre`lonymi 

w ”rze”isach odrębnych, w tym stosownie do ”otrzeb, ”o”rzez urządzenia ”odczyszczająceŁ Śo”usz-

cza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni `cieków technologicznych oraz do czasu realizacji 
sieci kanalizacji `ciekowej, do”uszcza się od”rowadzenie wyJącznie `cieków bytowych do indywidu-

alnych, szczelnych zbiorników bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jy-

wowych wraz z powstaniem mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 
3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drodze, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ropopochodnych. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z doj`ć, ”odjazdów i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu ”o”rzez studzienki z wkJa-

dem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa energii, 

z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających normy okre`lone w prze-

”isach odrębnychŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 15. TERENY OBIśKTÓW PROŚUKCYJNYCH, SKIAŚÓW I MAGAźYNÓW 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/115.P,S o powierzchni 1,6053 ha. 

2) WO/116.P,S o powierzchni 2,8238 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny przeznaczone pod zabudowę ”rodukcyjno-magazynową oraz skJady z dopuszczeniem rodza-

jów ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których obowiązek s”orządzenia 
ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest wymagany bądu mowe być wymagany. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA ZABUDOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogiŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 18 m. Ograniczenie wysoko`ci nie dotyczy wysoko`ci 

urządzeL technologicznychŁ 
4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 12 m. 

5) Obowiązuje zastosowanie `cianek attykowych kryjących s”adek ”oJaci w dachach jednospadowych 

o s”adku ”oJaci do 15 sto”niŁ 
6) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
7) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 50%. 

8) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
9) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciągi ”ieszojezdne obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 
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4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 40 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 5Ł000 m2 oraz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL okre`lonych 

w ust. 3 pkt 7 i 8 oraz w ust. 6 pkt 2, 

c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5. ZASADY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej, których zakres oddziaJywania na `rodowisko mowe skutkować konieczno`cią 
ustanowienia obszaru ograniczonego uwytkowania na ”rzylegJych terenach ”ozbawionych tytuJu 
prawnego inwestora. 

2) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
3) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych drógŁ 
2) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej: 

a) dla funkcji produkcyjnej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 3 osoby zatrudnione lub na kawde 75 m2 

”owierzchni uwytkowej tej funkcji, 
b) dla funkcji skJadowej i magazynowej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 3 osoby zatrudnione lub na 

kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowej tej funkcji. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od 
zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych, 

a takwe na cele ”rodukcyjne wodochJonne do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z jednego, indywidual-

nego ujęcia wody - zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - 
z hydrantów ulicznych montowanych na sieci wodociągowej lub wJasnych zbiorników ”rzeciw”owa-

rowych. 

2) Od”rowadzenie `cieków bytowych z budynków nowych i przemysJowych - do sieci kanalizacji `cie-

kowej w drogachŁ Od”rowadzenie `cieków ”rzemysJowych - zgodnie z wymaganiami okre`lonymi 

w ”rze”isach odrębnych, w tym stosownie do potrzeb, po”rzez urządzenia ”odczyszczająceŁ Śo”usz-

cza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni `cieków ”rzemysJowych oraz do czasu realizacji sieci 
kanalizacji `ciekowej, do”uszcza się od”rowadzenie wyJącznie `cieków bytowych do indywidualnych, 
szczelnych zbiorników bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jywowych 
wraz z powstaniem mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z ”odjazdów, ”laców manewrowych i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu poprzez 

studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnych. Do”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 
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7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. Gospodarka odpadami przemysJowymi na zasadach okre`lonych w przepi-

sach odrębnychŁ 

8. STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci. 

§ 16. TśRśNY OBIśKTÓW PROŚUKCYJNYCH, SKIAŚÓW, MAGAźYNÓW I źABUŚOWY USIUGOWśJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/117.P,S,U o powierzchni 6,5686 ha. 

2) WO/118.P,S,U o powierzchni 0,5347 ha. 

3) WO/119.P,S,U o powierzchni 2,5940 ha. 

4) WO/120.P,S,U o powierzchni 4,3535 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę ”rodukcyjno-magazynową, skJady oraz zabudowę usJugową jako 
”rzedsięwzięcia ”odstawowe - z wyJączeniem rodzajów ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko, dla których obowiązek s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest wymagany. 

Tereny oznaczone symbolami WOł118ŁP,S,U, WOł119ŁP,S,U do ws”ólnego uwytkowania z terenami po-

Jowonymi poza obszarem planu. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 6 m od linii rozgraniczających drogi lub ciągi 
pieszojezdne oraz 8 m od osi istniejących na”owietrznych linii elektroenergetycznych - do czasu ich 

przebudowy lub likwidacji. Na terenach oznaczonych symbolami WO/119.P,S,U, WO/120.P,S,U usta-

la się nie”rzekraczalne linie zabudowy wzdJuw istniejącego i ”rojektowanego gazociągu wysokiego ci-

`nienia - w odlegJo`ci oznaczonej na rysunku ”lanuŁ 
2) Ilo`ć kondygnacji nie mowe ”rzekraczać trzechŁ 
3) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 18 m. Ograniczenie wysoko`ci nie dotyczy wysoko`ci 

urządzeL technologicznychŁ 
4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 12 m. 

5) Obowiązuje zastosowanie `cianek attykowych kryjących s”adek ”oJaci w dachach jednospadowych 

o s”adku ”oJaci do 15 sto”niŁ 
6) Obowiązuje zakaz lokalizacji garawy blaszanychŁ 
7) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 50%. 

8) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
9) Na liniach rozgraniczających drogi lub ciąg ”ieszojezdny obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL 

z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 
10) Na terenach oznaczonych symbolami WOł119ŁP,S,U, WOł120ŁP,S,U, wzdJuw istniejącego 

i ”rojektowanego gazociągu wysokiego ci`nienia, w pasie technicznym o szeroko`ci 6 m (po 3 m na 

kawdą ze stron gazociągu Śn80 i gazociągu ”rojektowanego) - obowiązuje zakaz nasadzeL drzew oraz 
zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

11) Na terenach oznaczonych symbolami WOł119ŁP,S,U, WOł120ŁP,S,U, wzdJuw istniejących 

i ”rojektowanego gazociągu wysokiego ci`nienia, w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze 
stron gazociągów Śn80 i Dn150) oraz w pasie o szeroko`ci 32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze stron 
gazociągu ”rojektowanego) - obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek ”rac ziemnych bez zgody 

i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ nieruchomo`ci ”od warunkiem za”ewnienia dla kawdej z wyodrębnionych 
dziaJek budowlanych: 

a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 30 m, 

b) powierzchni nie mniejszej niw 3Ł000 m2 oraz za”ewniającej s”eJnienie wymagaL okre`lonych 

w ust. 3 pkt 9 i 10 oraz w ust. 6 pkt 2, 
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c) minimalnego kąta ”oJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 

d) dostę”no`ci do drogi ”ublicznej (dojazdu i doj`cia)Ł 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć, z wyJączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej, których zakres oddziaJywania na `rodowisko mowe skutkować konieczno`cią 
ustanowienia obszaru ograniczonego uwytkowania na ”rzylegJych terenach ”ozbawionych tytuJu ”raw-

nego inwestora. 

2) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
3) Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 

gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenie oznaczonym symbolem WOł120ŁP,S,U ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnych oraz dróg usytuowa-

nych poza obszarem planu - z zastrzeweniem pkt 2. 

2) Obowiązuje zakaz obsJugi komunikacyjnej z drogi oznaczonej symbolem WO/1. 

3) W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w ilo`ci co najmniej: 

a) dla funkcji produkcyjnej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 3 osoby zatrudnione lub na kawde 75 m2 

”owierzchni uwytkowej tej funkcji, 
b) dla funkcji skJadowej i magazynowej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 3 osoby zatrudnione lub na 

kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowej tej funkcji, 

c) dla funkcji usJugowej - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 100 m2 ”owierzchni uwytkowej tej funkcjiŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarczo-bytowe - z sieci wodociągowej w drogachŁ Niezalewnie od 
zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni publicznych, 

a takwe na cele ”rodukcyjne wodochJonne do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z jednego, indywidual-

nego ujęcia wody - zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - 
z hydrantów ulicznych montowanych na sieci wodociągowej lub wJasnych zbiorników ”rzeciw”owa-

rowych. 

2) Od”rowadzenie `cieków bytowych z budynków nowych i przemysJowych - do sieci kanalizacji `cie-

kowej w drogachŁ Od”rowadzenie `cieków ”rzemysJowych - zgodnie z wymaganiami okre`lonymi 

w ”rze”isach odrębnych, w tym stosownie do ”otrzeb, ”o”rzez urządzenia ”odczyszczająceŁ Śo”usz-

cza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni `cieków ”rzemysJowych oraz do czasu realizacji sieci 
kanalizacji `ciekowej, do”uszcza się od”rowadzenie wyJącznie `cieków bytowych do indywidualnych, 
szczelnych zbiorników bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz likwidacji zbiorników bezod”Jywowych 
wraz z powstaniem mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanalizacji `ciekowejŁ 

3) Odprowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach, wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z ”odjazdów, ”laców manewrowych i miejsc ”ostojowych dla samochodów - do gruntu poprzez 

studzienki z wkJadem zabez”ieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
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5) Śo celów technologicznych, bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indy-

widualne uródJa energii, z wyJączeniem ”aliw skutkujących emisją zanieczyszczeL ”rzekraczających 
normy okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. Gospodarka odpadami przemysJowymi na zasadach okre`lonych w przepi-

sach odrębnychŁ 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 17. TERENY LASÓW 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/121.ZL o powierzchni 0,5465 ha. 

2) WO/122.ZL o powierzchni 0,1771 ha. 

3) WO/123.ZL o powierzchni 0,1184 ha. 

4) WO/124.ZL o powierzchni 0,2147 ha. 

5) WO/125.ZL o powierzchni 2,5191 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny lasów - do dalszego uwytkowaniaŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej - z wyJączeniem obiektów związanych z gospo-

darką le`nąŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązują zasady ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu z ”rzylegJych ciągów ”ieszojezdnych lub ”o”rzez ”rzylegJe tereny 
przeznaczone do zalesienia. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na terenach 

zlewniowo związanychŁ 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCZNEJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 18. TERENY LASÓW 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/126.ZL o powierzchni 1,5666 ha. 

2) WO/127.ZL o powierzchni 3,1748 ha. 

3) WO/128.ZL o powierzchni 1,6724 ha. 

4) WO/129.ZL o powierzchni 1,4436 ha. 

5) WO/130.ZL o powierzchni 0,2333 ha. 

6) WO/131.ZL o powierzchni 1,2914 ha. 

7) WO/132.ZL o powierzchni 0,4527 ha. 

8) WO/133.ZL o powierzchni 0,0499 ha. 

9) WO/134.ZL o powierzchni 0,5479 ha. 
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10) WO/135.ZL o powierzchni 0,4740 ha. 

11) WO/136.ZL o powierzchni 0,4813 ha. 

12) WO/137.ZL o powierzchni 0,2838 ha. 

13) WO/138.ZL o powierzchni 0,5594 ha. 

14) WO/139.ZL o powierzchni 0,3817 ha. 

15) WO/140.ZL o powierzchni 2,6240 ha. 

16) WO/141.ZL o powierzchni 0,4877 ha. 

17) WO/142.ZL o powierzchni 0,3056 ha. 

18) WO/143.ZL o powierzchni 4,0320 ha. 

19) WO/144.ZL o powierzchni 3,0923 ha. 

20) WO/145.ZL o powierzchni 1,7863 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny przeznaczone do zalesienia - z wyJączeniem zalesieL, dla których obowiązek s”orządzenia ra-

”ortu oddziaJywania na `rodowisko mowe być wymagany. 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej - z wyJączeniem obiektów związanych z gospo-

darką le`nąŁ 
2) Na terenach oznaczonych symbolami WO/130.ZL, WO/131.ZL, WO/132.ZL, WO/133.ZL, 

WOł134ŁźL, WOł135ŁźL, WOł136ŁźL, WOł137ŁźL, WOł141ŁźL, wzdJuw istniejących i projektowane-

go gazociągu wysokiego ci`nienia, w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze stron gazociągu 
Dn80 i Dn150) oraz w pasie o szeroko`ci 32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze stron gazociągu Śn500 

i gazociągu ”rojektowanego) - obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek ”rac ziemnych bez zgo-

dy i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązują zasady ”odziaJu nieruchomo`ci okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmentach terenów oznaczonych symbolami WOł126ŁźL, WOł128ŁźL ustanawia się strefy 
ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnych - z zastrzeweniem pkt 2. 

2) Obowiązuje zakaz obsJugi komunikacyjnej z drogi oznaczonej symbolem WO/1.KD.S6. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnych. Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na terenach 

zlewniowo związanychŁ 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 19. TERENY ZIELENI PARKOWEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/146.ZP o powierzchni 0,6057 ha. 

2) WO/147.ZP o powierzchni 0,3734 ha. 

3) WO/148.ZP o powierzchni 1,5017 ha. 
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4) WO/149.ZP o powierzchni 0,9746 ha. 

5) WO/150.ZP o powierzchni 0,6159 ha. 

6) WO/151.ZP o powierzchni 0,2648 ha. 

7) WO/152.ZP o powierzchni 0,5630 ha. 

8) WO/153.ZP o powierzchni 1,8164 ha. 

9) WO/154.ZP o powierzchni 0,3835 ha. 

10) WO/155.ZP o powierzchni 0,7881 ha. 

11) WO/156.ZP o powierzchni 0,4539 ha. 

12) WO/157.ZP o powierzchni 0,2187 ha. 

13) WO/158.ZP o powierzchni 0,4014 ha. 

14) WO/159.ZP o powierzchni 0,3657 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TśRśNÓW 

1) Tereny ”rzeznaczone na zieleL ”arkowąŁ 
2) Śo”uszcza się lokalizację urządzeL s”ortowych ”od warunkiem, we ich ”owierzchnia nie ”rzekroczy 

20% powierzchni terenu. 

3) Obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem budynków sanitarnych i gastronomicznych na potrzeby 

obsJugi urządzeL s”ortowych lub imprez masowych. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Ilo`ć kondygnacji nie mowe ”rzekraczać jednejŁ 
2) Wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekraczać 6 m. 

3) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 3 m. 

4) Obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych o nachyleniu ”oJaci od 15 do 25 sto”niŁ 
5) Obowiązuje zakaz lokalizacji: 

a) obiektów o charakterze kontenerowym, 

b) no`ników reklamowych na`ciennych i wolno stojącychŁ 
6) Powierzchnia zabudowy terenu nie mowe ”rzekraczać 5%. 

7) Na terenach oznaczonych symbolami WOł154ŁźP, WOł155ŁźP, WOł156ŁźP, wzdJuw istniejących 
gazociągów wysokiego ci`nienia, w pasie technicznym o szeroko`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze stron 
gazociągów Śn150 i Dn500) - obowiązuje zakaz nasadzeL drzew oraz zakaz wykonywania jakichkol-

wiek prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 
8) Na terenach oznaczonych symbolami WO/149.ZP, WO/150.ZP, WO/154.ZP, WO/155.ZP, WO/156.ZP, 

wzdJuw istniejących gazociągów wysokiego ci`nienia, w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą 
ze stron gazociągu Śn150) oraz w pasie o szeroko`ci 32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze stron gazo-

ciągu Śn500) - obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek ”rac ziemnych bez zgody i nadzoru 

sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w drogach. Zaopatrzenie w wodę na 
cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych montowanych na sieci wodociągowej. 

2) Od”rowadzenie `cieków bytowych z budynków nowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w drogach. 

Śo czasu realizacji sieci kanalizacji `ciekowej, do”uszcza się od”rowadzenie `cieków bytowych z bu-

dynków istniejących do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezod”JywowychŁ Obowiązuje nakaz 
likwidacji zbiorników bezod”Jywowych wraz z powstaniem mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci kanaliza-

cji `ciekowejŁ 
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3) Od”rowadzenie wód o”adowych - do sieci kanalizacji deszczowej w drogach wy”osawonej w se”ara-

tor substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”ro-

wadzenie wód o”adowych: 
a) z dachów budynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych, 
b) z ”odjazdów - do gruntu poprzez studzienki z wkJadem zabezpieczającym przed przenikaniem 

substancji ropopochodnych 

lub zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

4) Obowiązuje zachowanie szczegóJowych urządzeL melioracyjnychŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę tych 
urządzeL w s”osób nie ”ogarszający stosunków wodnych na terenach objętych ”lanem oraz na tere-

nach zlewniowo związanychŁ 
5) Śo celów grzewczych nalewy wykorzystać gaz ”rzewodowy lub indywidualne uródJa energiiŁ 
6) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 

7) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 20. TEREN CMENTARZA 

1. OZNACZENIE TERENU 

WO/160.ZC o powierzchni 0,2072 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren cmentarza (nieczynnego). 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Obowiązuje zakaz zabudowyŁ 
2) Obowiązuje zakaz wykonania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenie ustanawia się strefę K ochrony krajobrazu związanego z obszarem uksztaJtowanym w wyni-

ku dziaJalno`ci czJowieka - cmentarzem. 

2) W strefie K obowiązuje: 
a) historycznie uksztaJtowana granica cmentarza, 

b) odtworzenie kompozycji zieleni - rozplanowania i skJadu gatunkowego, 
c) odtworzenie ukJadu alejek, 
d) zachowanie nagrobków, krzywy i innych elementów urządzenia cmentarza, w tym sepulkralne za-

bez”ieczenie zachowanych zabytkówŁ 
3) Obowiązuje ws”óJdziaJanie w zakresie wszelkich dziaJaL inwestycyjnych i konserwatorskich z organem 

wJa`ciwym w zakresie ochrony dóbr kultury - na podstawie dokumentacji projektowej. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNEJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu z ”rzylegJej drogiŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele gos”odarcze - z sieci wodociągowej w drodze. Zaopatrzenie w wodę na 
cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych montowanych na sieci wodociągowejŁ 

2) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 

3) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami. Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 
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8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 21. TERENY WÓŚ _RÓŚLĄŚOWYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/161.WS o powierzchni 0,4135 ha. 

2) WO/162.WS o powierzchni 0,8439 ha. 

3) WO/163.WS o powierzchni 1,3228 ha. 

4) WO/164.WS o powierzchni 1,0940 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny ”owierzchniowych wód `ródlądowych - istniejące rowy melioracyjne. 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowejŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odręb-

nych oraz uzu”eJnianie brzegów kanaJów sz”alerami drzew w odlegJo`ci od brzegów nie mniejszej niw 
4 m. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJej drogi lub ciągów ”ieszojezdnych oraz ”o”rzez ”rzylegJe 
tereny z dróg obsJugujących te terenyŁ 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 22. TEREN KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

WO/165.KK o powierzchni 4,7780 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren przeznaczony na cele komunikacji kolejowej - jednotorową linię kolejowąŁ 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, z wyJączeniem zabudowy związanej obsJugą 
urządzeL kolejowychŁ 

2) Na liniach rozgraniczających drogi obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych 

elementów betonowych, a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

1) ObsJuga komunikacyjna dziaJek z ”rzylegJych dróg - z zastrzeweniem pkt 2. 

2) Obowiązuje zakaz obsJugi komunikacyjnej z drogi oznaczonej symbolem WO/1.KD.S6. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drodze. 
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2) Gromadzenie i usuwanie od”adów komunalnych musi być o”arte o obowiązujący w gminie system 

z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadamiŁ Obowiązuje wywóz od”adów komunalnych na 

gminne wysy”isko `mieci. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCZNEJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 23. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKI 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/166.E o powierzchni 0,0030 ha. 

2) WO/167.E o powierzchni 0,0114 ha. 

3) WO/168.E o powierzchni 0,0036 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki - istniejące stacje transformatorowe. 

3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Gabaryty i formy urządzeL - do utrzymania wedJug stanu istniejącegoŁ 
2) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 10%. 

3) Na liniach rozgraniczających obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elemen-

tów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągu ”ieszojezdnegoŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Zasilanie w energię elektryczną z napowietrznych sieci elektroenergetycznych 15 kV lub kablowych 

sieci elektroenergetycznych 15 kV w drogach. 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 24. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKI 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/169.E o powierzchni 0,0037 ha. 

2) WO/170.E o powierzchni 0,0036 ha. 

3) WO/171.E o powierzchni 0,0036 ha. 

4) WO/172.E o powierzchni 0,0036 ha. 

5) WO/173.E o powierzchni 0,0036 ha. 

6) WO/174.E o powierzchni 0,0065 ha. 

7) WO/175.E o powierzchni 0,0058 ha. 

8) WO/176.E o powierzchni 0,0036 ha. 

9) WO/177.E o powierzchni 0,0036 ha. 

10) WO/178.E o powierzchni 0,0038 ha. 

11) WO/179.E o powierzchni 0,0032 ha. 

12) WO/180.E o powierzchni 0,0036 ha. 

13) WO/181.E o powierzchni 0,0036 ha. 

14) WO/182.E o powierzchni 0,0036 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TśRśNÓW 

Tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki - planowane stacje transformatorowe. 
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3Ł źASAŚY KSźTAITOWANIA źABUŚOWY i źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Gabaryty i forma urządzeL - wedJug standardów stosowanych ”rzez dys”onenta infrastruktury tech-

nicznej elektroenergetyki. 

2) W przypadku realizacji indywidualnej zabudowy kubaturowej - obowiązuje wysoko`ć obiektów do 
6 m, wysoko`ć elewacji frontowych do 3 m oraz dachy symetryczne o nachyleniu ”oJaci co najmniej 

25 stopni. 

3) Powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekraczać 60%. 

4) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20%. 

5) Na liniach rozgraniczających obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elemen-

tów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

Zasilanie w energię elektryczną z napowietrznych sieci elektroenergetycznych 15 kV lub kablowych 

sieci elektroenergetycznych 15 kV w drogach. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 25. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIźACJI _CIśKOWśJ I DESZCZOWEJ 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/183.K o powierzchni 0,5900 ha. 

2) WO/184.K o powierzchni 0,0318 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Tereny infrastruktury technicznej kanalizacji `ciekowej i deszczowej - planowane przepompownie 

`cieków i wód o”adowych oraz zbiorniki retencyjneŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowejŁ 
2) Na obrzewach terenów obowiązuje nasadzenie zielenią wysoką i niskąŁ 
3) Na liniach rozgraniczających obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefabrykowanych elemen-

tów betonowychŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu 
nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNEJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z ”rzylegJych dróg oznaczonych symbolami. 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Zaopatrzenie w wodę na cele konserwatorskie - z sieci wodociągowej w drogach. 

2) Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w drogach. 
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7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 26. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

WO/1.KD.S6 o powierzchni 12,1887 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Planowana droga publiczna kategorii krajowej w klasie drogi ekspresowej (w ciągu drogi krajowej 

nr 6) z węzJem ｭWojcieszynｬ. 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 50 m z lokalnymi poszerzeniami do 65 m i lokalnymi przewę-
weniami do 35 m. 

2) Dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Na ”oJączeniu dróg oznaczonych symbolami WO/5.KD.Z, WO/6.KD.Z - ”rzejazd drogowy (równo”o-

ziomowy). 

4) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

5) WzdJuw gazociągów wysokiego ci`nienia (istniejących i projektowanego), w pasie technicznym 

o szeroko`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze stron gazociągów Śn80, Śn150, Śn500 i gazociągu ”rojekto-

wanego) - obowiązuje zakaz nasadzeL drzew oraz zakaz wykonywania jakichkolwiek ”rac ziemnych 

bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 
6) WzdJuw gazociągów wysokiego ci`nienia (istniejących i projektowanego), w pasie o szeroko`ci 70 m 

(po 35 m na kawdą ze stron gazociągów Śn80 i Dn150) oraz w pasie o szeroko`ci 32,5 m (po 

16,25 m na kawdą ze stron gazociągu Śn500 i gazociągu ”rojektowanego) - obowiązuje zakaz wyko-

nywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7. ZASADY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne w dalszy przebieg drogi krajowej nr S6 usytuowanej poza obszarem planu. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) W liniach rozgraniczających obowiązuje zakaz lokalizacji infrastruktury technicznej nie związanej 
z obsJugą tej drogiŁ 

2) Śo”uszcza się wyJącznie ”o”rzeczne ”rzej`cia infrastruktury technicznej nie związanej z obsJugą tej 
drogi - na warunkach okre`lonych ”rzez zarządcę drogiŁ 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 
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§ 27. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

WO/2.KD.G o powierzchni 2,7907 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Istniejąca droga ”ubliczna kategorii krajowej w klasie drogi gJównej (w ciągu drogi krajowej nr 6). Po reali-

zacji drogi oznaczonej symbolem WO/1.KD.S6 - droga publiczna kategorii gminnej w klasie drogi gJównejŁ 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna od 23 m do 33 m. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

3) Dwustronne pasy zieleni wysokiej. 

4) Zatoki komunikacji publicznej. 

5) Jednostronna `ciewka rowerowa. 

6) Jednostronny chodnik. 

7) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

8) WzdJuw istniejącego gazociągu wysokiego ci`nienia, w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze 
stron gazociągu Śn80) - obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek ”rac ziemnych bez zgody 

i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do spraw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNEJ 

WJączenia komunikacyjne do węzJa na drodze oznaczonej symbolem WOł1ŁKŚŁS6 oraz w dalszy prze-

bieg drogi poza obszarem planu. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających - wedJug stanu istniejącego oraz 
dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 

z wydzielonych dziaJek budowlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy od de25PE do de180PE, 

e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 
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9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 28. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

WO/3.KD.Z o powierzchni 1,2247 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Planowana droga publiczna kategorii gminnej w klasie drogi zbiorczej. 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Szeroko`ć w liniach rozgraniczających - zmienna od 17 m do 45 m. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

3) Dwustronne pasy zieleni wysokiej. 

4) Zatoki komunikacji publicznej. 

5) Zatoki parkingowe. 

6) Jednostronna `ciewka rowerowaŁ 
7) Jednostronny chodnik. 

8) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do drogi oznaczonej symbolami WO/2.KD.G oraz w dalszy przebieg tej dro-

gi poza obszarem planu. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających - wedJug stanu istniejącego oraz 
dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) Brak tre`ci 
d) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 29. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

WO/4.KD.Z.0769Z o powierzchni 1,3297 ha. 
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2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Istniejąca droga ”ubliczna kategorii krajowej w klasie drogi gJównej (w ciągu drogi krajowej nr 6). Po re-

alizacji drogi oznaczonej symbolem WO/1.KD.S6 - droga publiczna kategorii powiatowej w klasie drogi 

zbiorczej. 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 30 m. 

2) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

3) Dwustronne pasy zieleni wysokiej. 

4) Zatoki komunikacji publicznej. 

5) Jednostronna `ciewka rowerowaŁ 
6) Jednostronny chodnik. 

7) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

8) WzdJuw istniejącego gazociągu wysokiego ci`nienia, w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze 
stron gazociągu Śn80) - obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek ”rac ziemnych bez zgody 

i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami WO/2.KD.G, WO/5.KD.Z. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających - wedJug stanu istniejącego oraz 
dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 

b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 

z wydzielonych dziaJek budowlanych, 

d) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 565 ｦ Poz. 74 

 

§ 30. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/5.KD.Z o powierzchni 0,1537 ha. 

2) WO/6.KD.Z o powierzchni 1,7152 ha. 

3) WO/7.KD.Z o powierzchni 0,0371 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Planowane drogi publiczne kategorii gminnej w klasie drogi zbiorczej. 

3. źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - 20 z lokalnymi poszerzeniami do 30 m. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Jednostronne pasy zieleni wysokiej. 

4) Jednostronne `ciewki roweroweŁ 
5) Jednostronne chodniki. 

6) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

7) Na terenie oznaczonym symbolem WOł5ŁKŚŁź, wzdJuw istniejącego i ”rojektowanego gazociągu wy-

sokiego ci`nienia, w pasie technicznym o szeroko`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze stron gazociągu Śn80 

i gazociągu projektowanego) - obowiązuje zakaz nasadzeL drzew oraz zakaz wykonywania jakichkol-

wiek prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 
8) Na terenach oznaczonych symbolami WO/5.KD.Z i WOł7ŁKŚŁź, wzdJuw istniejącego i projektowanego 

gazociągu wysokiego ci`nienia, w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze stron gazociągu 
Dn80) oraz w pasie o szeroko`ci 32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze stron gazociągu ”rojektowanego) - 
obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek ”rac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora ga-

zociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem WOł6ŁKŚŁź ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7. źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami WO/2.KD.G, WO/4.KD.Z.0769Z oraz 

w dalsze ”rzebiegi dróg ”oza obszarem planu. 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających: 
a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 

z wydzielonych dziaJek budowlanych, 
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d) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 

e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 31. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ 

1. OZNACZENIE TERENU 

WO/8.KD.L.0769Z o powierzchni 0,4432 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Istniejąca droga ”ubliczna kategorii krajowej w klasie drogi gJównej (w ciągu drogi krajowej nr 6). Po re-

alizacji drogi oznaczonej symbolem WO/1.KD.S6 - droga publiczna kategorii powiatowej w klasie drogi 

lokalnej, w tym fragment drogi do ws”ólnego uwytkowania z drogą oznaczoną symbolem WOł9ŁKŚŁLŁ0769źŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - 15 m, w tym Jącznie z drogą oznaczoną symbolem 

WO/9.KD.L.0769Z. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Zatoka autobusowa. 

4) Jednostronne pasy zieleni wysokiej. 

5) Jednostronne `ciewki roweroweŁ 
6) Dwustronne i jednostronne chodniki. 

7) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

8) WzdJuw istniejącego gazociągu wysokiego ci`nienia, w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze 
stron gazociągu Śn80) - obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek ”rac ziemnych bez zgody 

i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami WO/4.KD.Z.0769Z, WO/9.KD.L.0769Z. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających - wedJug stanu istniejącego oraz 
dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 

z wydzielonych dziaJek budowlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 
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8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 32. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/9.KD.L.0769Z o powierzchni 0,2302 ha. 

2) WO/10.KD.L.0769Z o powierzchni 1,6349 ha. 

3) WO/11.KD.L.0762Z o powierzchni 0,5918 ha. 

4) WO/12.KD.L.0762Z o powierzchni 1,4316 ha. 

5) WO/13.KD.L.0762Z o powierzchni 1,6844 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejące i ”lanowane odcinki dróg ”ublicznych kategorii ”owiatowej w klasie dróg lokalnych, w tym 

fragment drogi oznaczonej symbolem WOł9ŁKŚŁLŁ0769ź do ws”ólnego uwytkowania z drogą oznaczoną 
symbolem WO/8.KD.L.0769Z. 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - 15 m z lokalnym ”rzewęweniem do 12 m lub lokalnymi po-

szerzeniami do 18 m i 30 m. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Jednostronne pasy zieleni wysokiej. 

4) Jednostronne `ciewki roweroweŁ 
5) Dwustronne i jednostronne chodniki. 

6) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i PODZIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Na drogach ”lanowanych obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o-

prawy warto`ci uwytkowej gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami WOł2ŁKŚŁG, WOł6ŁKŚŁź, WOł8ŁKŚŁLŁ0769ź, 
WO/9.KD.L.0769Z, WO/10.KD.L.0769Z, WO/12.KD.L.0769Z oraz drogi oznaczonej symbolem 

WO/13.KD.L.0762Z w dalszy przebieg drogi poza obszarem planu. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających - wedJug stanu istniejącego oraz 

dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 

z wydzielonych dziaJek budowlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 
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8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 33. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/14.KD.L o powierzchni 1,8726 ha. 

2) WO/15.KD.L o powierzchni 0,6107 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejące i planowane drogi publiczne kategorii gminnej w klasie dróg lokalnychŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - 15 m. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Jednostronne pasy zieleni wysokiej. 

4) Jednostronne `ciewki roweroweŁ 
5) Dwustronne i jednostronne chodniki. 

6) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do drogi oznaczonej symbolem WO/6.KD.Z oraz drogi oznaczonej symbo-

lem WO/15.KD.L w dalszy przebieg tej drogi poza obszarem planu. 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających: 
a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 

z wydzielonych dziaJek budowlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 34. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/16.KD.D o powierzchni 0,3692 ha. 

2) WO/17.KD.D o powierzchni 1,0159 ha. 

3) WO/18.KD.D o powierzchni 0,8718 ha. 
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4) WO/19.KD.D o powierzchni 0,3859 ha. 

5) WO/20.KD.D o powierzchni 1,0600 ha. 

6) WO/21.KD.D o powierzchni 1,1235 ha. 

7) WO/22.KD.D o powierzchni 0,6703 ha. 

8) WO/23.KD.D o powierzchni 0,3030 ha. 

9) WO/24.KD.D o powierzchni 0,8752 ha. 

10) WO/25.KD.D o powierzchni 0,2965 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejące i planowane drogi publiczne kategorii gminnej w klasie dróg dojazdowychŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - 10 m oraz zmienne wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) W ”oszerzeniach ”asa drogowego ”owywej 10 m - jednostronne pasy zieleni wysokiej. 

4) Dwustronne chodniki. 

5) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

6) Na terenach oznaczonych symbolami WO/18.KD.D, WO/19.KD.D, WO/22.KD.D i WO/24.KD.D, 

wzdJuw gazociągów wysokiego ci`nienia (istniejących i projektowanego), w pasie technicznym o sze-

roko`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze stron gazociągów Śn80, Śn150, Śn500 i gazociągu ”rojektowane-

go) - obowiązuje zakaz nasadzeL drzew oraz zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych bez 

zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 
7) Na terenach oznaczonych symbolami WO/18.KD.D, WO/19.KD.D, WO/22.KD.D i WO/24.KD.D, 

wzdJuw gazociągów wysokiego ci`nienia (istniejących i projektowanego), w pasie o szeroko`ci 70 m 

(po 35 m na kawdą ze stron gazociągów Śn80 i Dn150) oraz w pasie o szeroko`ci 32,5 m (po 

16,25 m na kawdą ze stron gazociągu Śn500 i gazociągu ”rojektowanego) - obowiązuje zakaz wyko-

nywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

1) Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
2) Na drogach ”lanowanych obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o-

”rawy warto`ci uwytkowej gruntówŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem WOł25ŁKŚŁŚ ustanawia się strefę ｭW IIｬ (czę`ciowej 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) W strefie ｭW IIｬ obowiązuje: 
a) zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji sJuwby ochrony zabytków, 
b) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

c) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
3) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem WOł17ŁKŚŁŚ ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
4) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami WO/8.KD.L.0769Z, WO/10.KD.L.0769Z, 

WOł11ŁKŚŁLŁ0762ź, WOł12ŁKŚŁLŁ0762ź, WOł13ŁKŚŁLŁ0762ź, WOł14ŁKŚŁL oraz do innych dróg klasy 
dojazdowej lub w dalsze ”rzebiegi dróg ”oza obszarem planu. 
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8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających - wedJug stanu istniejącego oraz 
dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 

b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 

z wydzielonych dziaJek budowlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 35. TERENY KOMUNIKACJI - ŚRÓG PUBLICźNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/26.KD.D o powierzchni 0,1604 ha. 

2) WO/27.KD.D o powierzchni 0,9264 ha. 

3) WO/28.KD.D o powierzchni 0,3128 ha. 

4) WO/29.KD.D o powierzchni 0,4734 ha. 

5) WO/30.KD.D o powierzchni 0,3046 ha. 

6) WO/31.KD.D o powierzchni 0,0974 ha. 

7) WO/32.KD.D o powierzchni 0,3739 ha. 

8) WO/33.KD.D o powierzchni 0,5403 ha. 

9) WO/34.KD.D o powierzchni 0,1824 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Planowane drogi publiczne kategorii gminnej w klasie dróg dojazdowychŁ 

3. ZASADY ZAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających: 
a) 12 m - drogi oznaczonej symbolem WO/26.KD.D, 

b) 10 m - dróg oznaczonych symbolami WO/27.KD.D, WO/28.KD.D, WO/29.KD.D, WO/30.KD.D, 

WO/31.KD.D, WO/32.KD.D, WO/33.KD.D, WO/34.KD.D. 

2) Pojedyncze jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

3) Dwustronne chodniki. 

4) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 

nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie ”róchniczej warstwy gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej 
gruntówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do dróg oznaczonych symbolami WO/10.KD.L.0769Z, WO/14.KD.L, 

WOł15ŁKŚŁL oraz do innych dróg klasy dojazdowej lub w dalsze ”rzebiegi dróg ”oza obszarem planu. 
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7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych do sieci kanalizacji deszczowej w drogach. 

2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających: 
a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 

z wydzielonych dziaJek budowlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

h) innych sieci o charakterze magistralnym lub przerzutowym. 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 36. TERENY KOMUNIKACJI - CIĄGÓW PIśSźOJśźŚNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/35.KPj o powierzchni 0,2011 ha. 

2) WO/36.KPj o powierzchni 0,2482 ha. 

3) WO/37.KPj o powierzchni 0,0464 ha. 

4) WO/38.KPj o powierzchni 0,0843 ha. 

5) WO/39.KPj o powierzchni 0,0276 ha. 

6) WO/40.KPj o powierzchni 0,1073 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejące ciągi ”ieszojezdne, w tym ciąg ”ieszojezdny oznaczony symbolem WO/35.KPj z placem 

manewrowym. 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - zmienne wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) Obowiązuje wyznaczenie ”asów ruchu samochodowego w nawierzchniach. 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4) Na terenie oznaczonym symbolem WOł38ŁKPj, wzdJuw istniejącego i projektowanego gazociągu wy-

sokiego ci`nienia, w pasie technicznym o szeroko`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze stron gazociągu Śn80 

i gazociągu ”rojektowanego) - obowiązuje zakaz nasadzeL drzew oraz zakaz wykonywania jakichkol-

wiek prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 
5) Na terenie oznaczonym symbolem WOł38ŁKPj, wzdJuw istniejącego i ”rojektowanego gazociągu wy-

sokiego ci`nienia, w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze stron gazociągu Śn80) oraz 

w pasie o szeroko`ci 32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze stron gazociągu ”rojektowanego) - obowiązuje 
zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

Obowiązuje zachowanie warto`ciowego drzewostanu na zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na terenie oznaczonym symbolem WOł37ŁKPj ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 
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2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do ”rzylegJych drógŁ 

8Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych ”owierzchniowe do sieci kanalizacji deszczowej w ciągachŁ 
2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających - wedJug stanu istniejącego oraz 

dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 

b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 

z wydzielonych dziaJek budowlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

9Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 37. TERENY KOMUNIKACJI - CIĄGÓW PIśSźOJśźŚNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/41.KPj o powierzchni 0,2568 ha. 

2) WO/42.KPj o powierzchni 0,3548 ha. 

3) WO/43.KPj o powierzchni 0,1498 ha. 

4) WO/44.KPj o powierzchni 0,1634 ha. 

5) WO/45.KPj o powierzchni 0,1631 ha. 

6) WO/46.KPj o powierzchni 0,1157 ha. 

7) WO/47.KPj o powierzchni 0,1184 ha. 

8) WO/48.KPj o powierzchni 0,0964 ha. 

9) WO/49.KPj o powierzchni 0,4371 ha. 

10) WO/50.KPj o powierzchni 0,2218 ha. 

11) WO/51.KPj o powierzchni 0,0195 ha. 

12) WO/52.KPj o powierzchni 0,3821 ha. 

13) WO/53.KPj o powierzchni 0,1867 ha. 

14) WO/54.KPj o powierzchni 0,3597 ha. 

15) WO/55.KPj o powierzchni 0,2601 ha. 

16) WO/56.KPj o powierzchni 0,5891 ha. 

17) WO/57.KPj o powierzchni 0,6918 ha. 

18) WO/58.KPj o powierzchni 0,4552 ha. 

19) WO/59.KPj o powierzchni 0,3119 ha. 

20) WO/60.KPj o powierzchni 0,2166 ha. 

2. PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Planowane ciągi ”ieszojezdneŁ 
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3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających: 
a) 8 m - ciągów oznaczonych symbolami WOł41ŁKPj, WOł42ŁKPj, WOł43ŁKPj, WOł44ŁKPj, WOł45ŁKPj, 

WO/46.KPj, WO/47.KPj, WO/48.KPj, WO/49.KPj, WO/50.KPj, WO/51.KPj, WO/53.KPj, WO/54.KPj, 

WO/55.KPj, WO/57.KPj, WO/58.KPj, WO/59.KPj, WO/60.KPj, 

b) 10 m - ciągów oznaczonych symbolami WO/52.KPj, WO/56.KPj. 

2) Obowiązuje wyznaczenie ”asów ruchu samochodowego w nawierzchniach. 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4) Na terenach oznaczonych symbolami WO/50.KPj, WO/51.KPj, WO/54.KPj, WO/55.KPj, WO/57.KPj, 

wzdJuw gazociągów wysokiego ci`nienia (istniejących i projektowanego), w pasie technicznym o sze-

roko`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze stron gazociągów Śn80, Śn150, Śn500 i gazociągu ”rojektowane-

go) - obowiązuje zakaz nasadzeL drzew oraz zakaz wykonywania jakichkolwiek ”rac ziemnych bez 

zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 
5) Na terenach oznaczonych symbolami WO/50.KPj, WO/51.KPj, WO/54.KPj, WO/55.KPj, WO/57.KPj, 

wzdJuw gazociągów wysokiego ci`nienia (istniejących i projektowanego), w pasie o szeroko`ci 70 m 

(po 35 m na kawdą ze stron gazociągów Śn80 i Dn150) oraz w pasie o szeroko`ci 32,5 m (po 

16,25 m na kawdą ze stron gazociągu Śn500 i gazociągu ”rojektowanego) - obowiązuje zakaz wyko-

nywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem WOł60ŁKPj ustanawia się strefę ｭW IIｬ (czę`ciowej 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku ”lanuŁ 

2) W strefie ｭW IIｬ obowiązuje: 
a) zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji sJuwby ochrony zabytków, 
b) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

c) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do ”rzylegJych drógŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych ”owierzchniowe do sieci kanalizacji deszczowej w ciągachŁ 
2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających - wedJug stanu istniejącego oraz 

dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 

z wydzielonych dziaJek budowlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy od de25PE do de180PE, 

e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 
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§ 38. TEREN KOMUNIKACJI - CIĄGU PIśSźOJśźŚNśGO 

1. OZNACZENIE TERENU 

WO/61.KPj o powierzchni 0,1443 ha. 

2. PRZEZNACZENIE TERENU 

Planowany ciąg ”ieszojezdnyŁ 

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) Szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 5 m. 

2) Obowiązuje wyznaczenie ”asów ruchu samochodowego w nawierzchni. 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie nale-

wy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniu stosownie do potrzeb, obowią-
zuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do ”rzylegJego ciągu ”ieszojezdnegoŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych ”owierzchniowe do sieci kanalizacji deszczowej w ciąguŁ 
2) Lokalizacja infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających - wedJug stanu istniejącego oraz 

dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm z odrębnymi ”rzyJączami do kawdej z wydzielo-

nych dziaJek budowlanych, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m z ”rzykanalikami do granicy kawdej z wy-

dzielonych dziaJek budowlanych, 
c) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m z przykanalikami do granicy kawdej 

z wydzielonych dziaJek budowlanych, 
d) sieci gazowej o `rednicy od de25Pś do de180Pś, 
e) sieci energetycznej SN - 15 kV, 

f) sieci energetycznej NN - 0,4 kV, 

g) sieci telekomunikacyjnej, 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 39. TERENY KOMUNIKACJI - CIĄGÓW PIśSźOJśźŚNYCH 

1. OZNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/62.KPj o powierzchni 0,6356 ha. 

2) WO/63.KPj o powierzchni 1,2434 ha. 

3) WO/64.KPj o powierzchni 0,2969 ha. 

4) WO/65.KPj o powierzchni 0,5278 ha. 

5) WO/66.KPj o powierzchni 0,2797 ha. 

6) WO/67.KPj o powierzchni 0,2040 ha. 

7) WO/68.KPj o powierzchni 0,4972 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Istniejące drogi gruntowe `ród”olne i `ródle`ne jako ciągi ”ieszojezdneŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - zmienne wedJug rysunku ”lanuŁ 
2) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 
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3) Na terenie oznaczonym symbolem WOł65ŁKPj, wzdJuw istniejących gazociągów wysokiego ci`nienia, 
w pasie technicznym o szeroko`ci 6 m (po 3 m na kawdą ze stron gazociągów Śn150 i Dn500) - 

obowiązuje zakaz nasadzeL drzew oraz zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody 

i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 
4) Na terenie oznaczonym symbolem WOł65ŁKPj, wzdJuw istniejących gazociągów wysokiego ci`nienia, 

w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze stron gazociągu Dn150) oraz w pasie o szeroko`ci 
32,5 m (po 16,25 m na kawdą ze stron gazociągu Śn500) - obowiązuje zakaz wykonywania jakich-

kolwiek prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i źABYTKÓW 

1) Na fragmencie terenu oznaczonego symbolem WOł62ŁKPj ustanawia się strefę ｭW IIIｬ (ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - wedJug rysunku planu. 

2) W strefie ｭW IIIｬ obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do ”rzylegJych drógŁ 

7Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych ”owierzchniowe do gruntuŁ 
2) Śo”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej stosownie do ”otrzebŁ 

8Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 40. TERENY KOMUNIKACJI - CIĄGÓW PIśSźOJśźŚNYCH 

1Ł OźNACźśNIś TśRśNÓW 

1) WO/69.KPj o powierzchni 0,0483 ha. 

2) WO/70.KPj o powierzchni 0,0483 ha. 

3) WO/71.KPj o powierzchni 0,0418 ha. 

4) WO/72.KPj o powierzchni 0,0323 ha. 

5) WO/73.KPj o powierzchni 0,0330 ha. 

6) WO/74.KPj o powierzchni 0,0307 ha. 

7) WO/75.KPj o powierzchni 0,0446 ha. 

8) WO/76.KPj o powierzchni 0,0295 ha. 

9) WO/77.KPj o powierzchni 0,0249 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Planowane drogi gruntowe `ród”olne jako ciągi ”ieszojezdneŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających: 
a) 6 m - ciągów oznaczonych symbolami WO/69.KPj, WO/70.KPj, WO/71.KPj, WO/72.KPj, 

b) 5 m - ciągów oznaczonych symbolami WO/73.KPj, WO/74.KPj, WO/76.KPj, 

c) 8 m - ciągów oznaczonych symbolami WO/75.KPj, WO/77.KPj. 

2) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

3) Na terenach oznaczonych symbolami WO/69.KPj i WOł70ŁKPj, wzdJuw istniejącego gazociągu wyso-

kiego ci`nienia, w pasie o szeroko`ci 70 m (po 35 m na kawdą ze stron gazociągu Śn150) - obowią-
zuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody i nadzoru sJuwb o”eratora gazociągówŁ 
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4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do ”rzylegJych drógŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych ”owierzchniowe do gruntuŁ 
2) Śo”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej stosownie do ”otrzebŁ 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNEJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

§ 41. TERENY KOMUNIKACJI - CIĄGÓW PIśSźYCH 

1. OZNACZśNIś TśRśNÓW 

1) WO/78.KP o powierzchni 0,0372 ha. 

2) WO/79.KP o powierzchni 0,0712 ha. 

3) WO/80.KP o powierzchni 0,0355 ha. 

4) WO/81.KP o powierzchni 0,0527 ha. 

2Ł PRźśźNACźśNIś TśRśNÓW 

Planowane ciągi ”ieszeŁ 

3Ł źASAŚY źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

1) Szeroko`ci w liniach rozgraniczających - 5 m. 

2) Obowiązuje zakaz lokalizacji no`ników reklamowych. 

4. ZASADY SCALANIA i POŚźIAIU NIśRUCHOMO_CI 

Tereny wymagają wydzielenia w granicach wyznaczonych ”rzez linie rozgraniczające, których osie 
nalewy ”rzyjmować za linie obowiązującego ”odziaJuŁ Po wydzieleniu i scaleniach stosownie do potrzeb, 

obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ciŁ 

5Ł źASAŚY OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

WJączenia komunikacyjne do ”rzylegJych dróg lub ciągów ”ieszojezdnychŁ 

6Ł źASAŚY OBSIUGI INvYNIśRYJNśJ 

1) Od”rowadzenie wód o”adowych ”owierzchniowe do gruntuŁ 
2) Śo”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej stosownie do ”otrzebŁ 

7Ł STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć 
wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

RozdziaJ 3 

ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH 

§ 42. 1. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze o Jącznej ”owierzchni - 

207,266 ha, w tym: 

1) grunty klasy III o Jącznej ”owierzchni 7,6915 ha, gdzie grunty RIIIb o powierzchni 7,6587 ha, dr-RIIIb 

o powierzchni 0,0328 ha - za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (decyzja znak: GZ.tr.057-602-

352/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r.) 

2) grunty klasy IV o Jącznej ”owierzchni 161,2684 ha, gdzie RIVa o powierzchni 95,6673 ha, S-RIVa 

o powierzchni 1,7828 ha, B-RIVa o powierzchni 6,418 ha, Ba-RIVa o powierzchni 0,008 ha, Bi-RIVa 

o powierzchni 0,1635 ha, dr-RIVa o powierzchni 0,13 ha, RIVb o powierzchni 48,0787 ha, S-RIVb 
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o powierzchni 0,378 ha, B-RIVb o powierzchni 0,26 ha, dr-RIVb o powierzchni 0,14 ha, IIV 

o powierzchni 0,1083 ha, PsIV o powierzchni 7,0678 ha, S-PsIV o powierzchni 0,7286 ha, B-PsIV 

o powierzchni 0,2943 ha, Ba-PsIV o powierzchni 0,0031 ha, dr-PsIV o powierzchni 0,04 ha, 

3) grunty klasy V i VI o Jącznej ”owierzchni 38,3061 ha, gdzie RV o powierzchni 31,3666 ha, S-RV 

o powierzchni 0,24 ha, B-RV o powierzchni 0,8278 ha, Bi-RV o powierzchni 0,24 ha, dr-RV o po-

wierzchni 0,04 ha, IV o powierzchni 0,5948 ha, Ps-V o powierzchni 1,0652 ha, B-PsV o powierzchni 

0,11 ha, LzV o powierzchni 0,01 ha, RVI o powierzchni 3,7671 ha, B-RVI o powierzchni 0,0446 ha. 

2. WyJączenie gruntów z produkcji rolniczej nastą”i na cele okre`lone w rozdziale 2 niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ 4 

USTALENIA KOKCOWE 

§ 43. Śo czasu za”otrzebowania terenów na cele zgodne z ustaleniami ”lanu, do”uszcza się dotych-

czasowy s”osób ich wykorzystaniaŁ 

§ 44. W obszarze planu nie obowiązują zakazy lub ograniczenia dotyczące lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, jeweli taka inwestycja będzie zgodna z przepisami odrębnymi. 

§ 45. W obszarze ”lanu do”uszcza się gromadzenie i wykorzystywanie wód o”adowych z dachów 
budynków na cele gos”odarcze lub ”ielęgnujące zieleLŁ 

§ 46. W granicach niniejszego planu miejscowego zagos”odarowania ”rzestrzennego tracą moc usta-

lenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w dniu 25 

kwietnia 2002 r. uchwaJą Nr XLII/333/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie (Dz. U. W. Z. Nr 38, poz. 819 

z 6 czerwca 2002 r.). 

§ 47. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Nowogardu. 

§ 48. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Nowogard. 

 

 PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY  
 

Marek Krzywania 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 1 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 2 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 3 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 4 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 5 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 6 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 7 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 8 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 9 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 10 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 11 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 1 arkusz nr 12 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

WYRYS ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 

gminy i miasta Nowogardｬ 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

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

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

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) Rada Miejska 

w Nowogardzie rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭWOJCIESZYNｬ, wyJowone-

go dwukrotnie do ”ublicznego wglądu wraz z prognozami skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko, 
wniesiono Jącznie trzy uwagi, zgodnie z wykazami uwag stanowiącymi integralną czę`ć dokumentacji 

formalnoprawnej prac planistycznych. 

2. Burmistrz Nowogardu nie uwzględniJ dwóch uwagŁ 

3Ł Uwagi, których Burmistrz Nowogardu nie uwzględniJ, dotyczyJy: 

a) kwestionowania lokalizacji terenów ”rzemysJowo-skJadowych w sąsiedztwie terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) wądania nie uznania dyskusji ”ublicznej ”rzeprowadzonej w dniu 2 marca 2009 r. jako konsultacji 

s”oJecznychŁ 

§ 2. 1. Rada Miejska w Nowogardzie rozstrzyga o ich nieuwzględnieniu z niwej wymienionych ”owodówŁ 

2Ł Lokalizacja ”rzyszJych terenów ”rzemysJowo-skJadowych jest zgodna z obowiązującym studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy i miasta NowogardŁ Mając na uwa-

dze warunek, który uzalewnia mowliwo`ć uchwalenia ”lanu miejscowego od jego zgodno`ci z ustaleniami 

studium, oddalenie uwag w tym zakresie byJo zasadneŁ 

3Ł vądanie nie uznania dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 2 marca 2009 r. jako konsultacji 

s”oJecznych jest nieuzasadnione, ”oniewaw s”otkanie nie byJo konsultacjami s”oJecznymi, lecz byJo ”u-

bliczną dyskusją nad ”rzyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obrębu geodezyjnego Olchowo gminy Nowogard ”rzewidzianą w ”rocedurze s”orządzania 
planu zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z ”óuniejszymi zmianami). 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLV/382/10 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

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

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

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) Rada Miejska 

w Nowogardzie okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 
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§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-
kaLców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 16,7, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), stanowią zadania 
wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) inwestycje jako zadania ws”ólne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg krajowych, wojewódzkich 

i powiatowych, w tym budowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, `ciewek rowerowych i zieleni, 

2) inwestycje samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub poza tymi liniami. 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

lp. symbole terenów funkcjonalnych o”is inwestycji wynikający 

z ustaleL ”lanu 

1 WO/146.ZP, WO/147.ZP, WO/148.ZP, WO/149.ZP, WO/150.ZP, 

WO/151.ZP, WO/152.ZP, WO/153.ZP, WO/154.ZP, WO/155.ZP, 

WO/156.ZP, WO/157.ZP, WO/158.ZP, WO/159.ZP 

zagos”odarowanie terenów 
publicznych - urządzenie zieleni 
parkowej wraz z budową studni 
publicznych 

2 WO/183.K, WO/184.K budowa urządzeL kanalizacji 
`ciekowej i deszczowej 

3 WO/4.KD.Z.0769Z, WO/8.KD.L.0769Z, WO/9.KD.L.0769Z, 

WO/10.KD.L.0769Z, WO/11.KD.L.0762Z, WO/12.KD.L.0762Z, 

WO/13.KD.L.0762Z 

budowa infrastruktury 

technicznej (nalewącej do zadaL 
wJasnych gminy) w ”asie dróg 
powiatowych 

4 WO/2.KD.G, WO/3.KD.Z, WO/5.KD.Z, WO/6.KD.Z, WO/7.KD.Z, 

WO/14.KD.L, WO/15.KD.L, WO/16.KD.D, WO/17.KD.D, WO/18.KD.D, 

WO/19.KD.D, WO/20.KD.D, WO/21.KD.D, WO/22.KD.D, WO/23.KD.D, 

WO/24.KD.D, WO/25.KD.D, WO/26.KD.D, WO/27.KD.D, WO/28.KD.D, 

WO/29.KD.D, WO/30.KD.D, WO/31.KD.D, WO/32.KD.D, WO/33.KD.D, 

WO/34.KD.D, WO/35.KPj, WO/36.KPj, WO/37.KPj, WO/38.KPj, WO/39.KPj, 

WO/40.KPj, WO/41.KPj, WO/42.KPj, WO/43.KPj, WO/44.KPj, WO/45.KPj, 

WO/46.KPj, WO/47.KPj, WO/48.KPj, WO/49.KPj, WO/50.KPj, WO/51.KPj, 

WO/52.KPj, WO/53.KPj, WO/54.KPj, WO/55.KPj, WO/56.KPj, WO/57.KPj, 

WO/58.KPj, WO/59.KPj, WO/60.KPj, WO/61.KPj, WO/78.KP. WO/79.KP, 

WO/80.KP, WO/81.KP 

budowa i ”rzebudowa dróg 
gminnych (ulic, ciągów 
pieszojezdnych i pieszych) wraz 

z uzu”eJnieniem infrastruktury 

technicznej i zielenią 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska; 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-

stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile 

nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu; 
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 

Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 

Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 

poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, 

Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, 

Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Miejska w Nowogardzie ”od nazwą ｭWieloletni plan 

inwestycyjnyｬ, 
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2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wykazie 

stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji `cieko-

wej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

`cieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; 

z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-

kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane przez Radę Miejską w Nowogardzie wieloletnie plany rozwoju 

i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminy. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elek-

trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625; zmiany: Dz. U. z 2006 r. 

Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 

Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905; z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 3, 

poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, 

poz. 530). 
74
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UCHWAIA NR XLV/385/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

 z dnia 3 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭNOWOGARD - obręb nr 6ｬ. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 16,7, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), 

uchwala się, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXIX/352/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 wrze`nia 2006 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭNOWO-

GARD - obręb nr 6ｬ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia przestrzennego gminy i miasta Nowogardｬ zatwierdzonym uchwaJą Nr XLIV/345/02 z dnia 27 czerw-

ca 2002 r. oraz zmienionym uchwaJą Nr XLV/380/10 z dnia 3 listopada 2010 r., uchwala się miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego ｭNOWOGARD - obręb nr 6ｬ. 


