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UCHWAŁA Nr LII/243/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE 

z dnia 23 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części Piastowa „Harcerska”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póŝn. zm.) oraz art. 15 i 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŝn. zm.), w związku z uchwałą nr 
LVI/276/2005 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 
4 paŝdziernika 2005r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla czćści Piastowa - „Har-
cerska”, Rada Miejska w Piastowie uchwala co 
nastćpuje: 

§ 1. 

Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piastowa, zwany dalej pla-
nem, po stwierdzeniu jego zgodności z ustale-
niami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Piastowa, 
zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/163/2008 Rady 
Miejskiej w Piastowie z dnia 1 lipca 2008r., składa-
jący sić z: 

1) czćści tekstowej stanowiącej treść uchwały 
planu; 

2) czćści graficznej, którą jest rysunek planu w 
skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, bćdący integralną czćścią 
planu; 

3) rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag do projektu planu, sta-
nowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 

Granice planu, które określa załącznik nr 1 do 
uchwały nr LVI/276/2005 Rady Miejskiej w Piasto-
wie 4 paŝdziernika 2005r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla czćści Piastowa, 
oznaczone są na rysunku planu. 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 3. 

Celem planu jest ochrona istniejącego układu 
urbanistycznego oraz ustalenie warunków zabu-
dowy lub odbudowy na obszarze objćtym planem 
przy zachowaniu zrównowaşonego rozwoju. 

§ 4. 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-
ły jest mowa o: 

1) planie - naleşy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 ni-
niejszej uchwały; 

2) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć, o ile z treści przepisu nie wy-
nika inaczej; 

3) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

4) obszarze obowiązywania planu – naleşy 
przez to rozumieć obszar w granicach 
przedstawionych na rysunku planu; 

5) terenie – naleşy przez to rozumieć frag-
ment obszaru objćtego uchwałą o okre-
ślonym przeznaczeniu lub o odrćbnych 
zasadach zagospodarowania, wydzielony 
na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi; 

6) przeznaczeniu podstawowym –naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie, ustalone 
dla danego terenu; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia 
innego niş podstawowe, które uzupełnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

8) powierzchni zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć zabudowaną obiektami kubatu-
rowymi powierzchnić działki; 

9) intensywności zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć stosunek sumy powierzchni, li-
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czonej po zewnćtrznym obrysie murów, 
wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
działce, do powierzchni działki; 

10) maksymalnej wysokości zabudowy – nale-
şy przez to rozumieć ustaloną w planie 
nieprzekraczalną ilość kondygnacji na-
ziemnych budynku oraz nieprzekraczalny 
pionowy wymiar budynku w metrach, 
mierzony od poziomu terenu przy najnişej 
połoşonym wejściu do budynku (nie bć-
dącym wyłącznie wejściem do pomiesz-
czeń gospodarczych lub technicznych) do 
najwyşszej górnej krawćdzi dachu; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć wyznaczone na działce 
linie, określające najmniejszą dopuszczal-
ną odległość lica budynku od linii rozgra-
niczającej dróg, ciągów pieszo-jezdnych, 
granic działek lub innego obiektu, zgodnie 
z rysunkiem planu; poza tć linić mogą wy-
stawać niekubaturowe elementy budynku, 
takie jak schody, okapy, otwarte tarasy 
oraz balkony; 

12) obowiązującej linii zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć linić, wzdłuş której 
obowiązuje nakaz lokalizowania obiektów. 
Ustalenie to uznaje sić za spełnione, jeşeli 
co najmniej 70% powierzchni jednej fron-
towej ściany budynku pokrywa sić z wy-
znaczoną na rysunku planu obowiązująca 
linią zabudowy; 

13) układzie kalenicowym zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć budynki o dachu dwu-
spadowym lub wielospadowym, których 
główna kalenica jest równoległa do ele-
wacji od strony ulicy lub placu; 

14) usługach – naleşy przez to rozumieć sa-
modzielne obiekty budowlane lub wydzie-
lone pomieszczenia w budynkach o innej 
funkcji niş usługowa, słuşące działalności, 
której celem jest zaspokojenie potrzeb 
ludności, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami odrćbnymi, nie wytwarzającej bez-
pośrednio, metodami przemysłowymi 
dóbr materialnych; 

15) usługach nieuciąşliwych – naleşy przez to 
rozumieć działalność usługową nie zali-
czaną do przedsićwzićć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrćbnymi; 

16) liniach rozgraniczających - naleşy przez to 
rozumieć, wyznaczone na rysunku planu, 
linie wydzielające tereny o róşnym prze-

znaczeniu lub róşnych zasadach zagospo-
darowania; 

17) reklamie, nośniku reklamowym – naleşy 
przez to rozumieć grafikć umieszczoną na 
materialnym podłoşu lub formć prze-
strzenną niosącą przekaz informacyjno-
reklamowy; 

18) szyldzie – naleşy przez to rozumieć ze-
wnćtrzne oznaczenie miejsca wykonywa-
nia przez przedsićbiorcć działalności go-
spodarczej, umieszczone na działce, na 
której ta działalność jest prowadzona; 

19) strefa bezpieczeństwa dla linii napo-
wietrznej 15kV- naleşy przez to rozumieć 
pas terenu w otoczeniu linii, który ze 
wzglćdów eksploatacyjnych linii i z uwagi 
na bezpieczną pracć w poblişu czynnych 
linii elektroenergetycznych wymaga usta-
lenia ograniczeń w zagospodarowaniu 
przestrzennym terenu. 

2. Definicje pozostałych pojćć nie wymienionych 
powyşej a uşytych w niniejszej uchwale znaj-
dują sić w przepisach odrćbnych. 

§ 5. 

1. Dla obszaru objćtego granicami określonymi w 
§ 2 niniejszej uchwały ustala sić: 

1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 
terenu; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego; 

5) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej; 

6) wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych; 

7) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy, oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaŝniki intensywności zabudowy; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości; 

9) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu; 
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

11) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uşytkowania terenów; 

12) stawkć procentową, na podstawie której 
określa sić jednorazową opłatć wynikającą 
ze wzrostu wartości nieruchomości w 
związku z uchwaleniem planu. 

§ 6. 

Niniejszy plan nie zawiera ustaleń - z racji braku 
ich wystćpowania na terenie objćtym niniejszym 
planem- dotyczących granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrćbnych, w 
tym obszarów zagroşonych osuwaniem sić mas 
ziemi oraz naraşonych na niebezpieczeństwo po-
wodzi. 

§ 7. 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są ustaleniami obowiązującymi: 

1) granica obszaru objćtego ustaleniami pla-
nu; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granice obszaru przestrzeni publicznej; 

6) przeznaczenie terenów; 

7) tereny podlegające ochronie, w tym: 

a) granice stref ochrony konserwatorskiej; 

b) obiekty lub budynki przewidziane do 
ochrony konserwatorskiej. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 mają charakter informa-
cyjny. 

Rozdział 2 
Zakres ustaleń planu 

§ 8. 

Na obszarze objćtym granicami planu wydziela 
sić tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi cyfrowo-literowymi, dla których ustala sić na-
stćpujące podstawowe przeznaczenie terenu: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MW; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej o walorach zabytkowych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem MWz; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN; 

4) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej o walorach zabytkowych, oznaczony na 
rysunku planu symbolem Mnz; 

5) tereny usług, oznaczone na rysunku planu 
symbolem U; 

6) tereny usług administracji, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UA; 

7) tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku 
planu symbolem UO; 

8) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na 
rysunku planu symbolem US; 

9) teren ujćcia wody oligoceńskiej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem W; 

10) teren zieleni urządzonej i usług, oznaczony na 
rysunku planu symbolem ZP,U; 

11) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZP; 

12) teren ogródków działkowych, oznaczony na 
rysunku planu symbolem ZD; 

13) tereny urządzeń komunikacji kołowej, ozna-
czone na rysunku planu symbolami KS; 

14) tereny komunikacji oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDZ, KDL, KDD, KPJ, KP. 

§ 9. 

1. Plan ustala zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego poprzez: 

1) obowiązek lokalizowania zabudowy na 
działce lub zespołach działek zgodnie z usta-
leniami rysunku planu dotyczącymi nieprze-
kraczalnej i obowiązującej linii zabudowy: 

a) dla istniejącej zabudowy, znajdującej sić 
w całości mićdzy linią rozgraniczającą 
ulicy (drogi), a wyznaczonymi w planie 
liniami zabudowy, plan dopuszcza bieşą-
cą konserwacjć oraz przebudowć tej za-
budowy, ustalając jednocześnie moşli-
wość jej odtworzenia jedynie w grani-
cach obszaru wyznaczonego przez linie 
zabudowy, 

b) dla istniejącej zabudowy, znajdującej sić 
w czćści mićdzy linią rozgraniczającą uli-
cy (drogi), a wyznaczonymi w planie li-
niami zabudowy, plan dopuszcza poza 
bieşącą konserwacją tej zabudowy takşe 
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moşliwość jej przebudowy i nadbudowy 
w istniejącym obrysie budynku, a rozbu-
dowć i odtworzenie jedynie w granicach 
obszaru wyznaczonego przez linie zabu-
dowy, 

c) nakaz usytuowania zabudowy wzdłuş 
obowiązującej linii zabudowy nie doty-
czy: 

- obiektów juş istniejących, które mogą 
podlegać remontowi, przebudowie, 
rozbudowie lub nadbudowie oraz in-
nym pracom budowlanym zgodnie z 
przepisami odrćbnymi i ustaleniami 
szczegółowymi dla terenów, 

- obiektów uzupełniających funkcjć 
podstawową takich jak: samodzielne 
obiekty usługowe, garaşe, zabudowa-
nia gospodarcze, obiekty infrastruktu-
ry technicznej itp. 

w przypadkach wymienionych powy-
şej obowiązującą linić zabudowy trak-
tować naleşy jako nieprzekraczalną li-
nić zabudowy; 

d) plan dopuszcza przekroczenie linii zabu-
dowy niekubaturowymi czćściami bu-
dynku takimi jak: schody, balkony, tara-
sy, gzymsy oraz inne, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi pod warunkiem, şe w 
poziomie parteru nie wychodzą one poza 
linić rozgraniczającą terenu np.: na ulicć, 
drogć lub plac, 

2) plan dopuszcza lokalizacjć zabudowy go-
spodarczej i garaşy w granicach działek, pod 
warunkiem spełnienia wymogów wynikają-
cych z przepisów odrćbnych; 

3) obowiązek stosowania na terenach przezna-
czonych do zabudowy budynków o podob-
nych parametrach w zakresie wysokości i 
kształtu dachu oraz o ujednoliconej kolory-
styce elewacji oraz dachów; 

4) zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej 
kolorystyki elewacji i dachów budynków 
oraz ogrodzeń; 

5) zakaz lokalizowania tymczasowych obiek-
tów usługowych i gospodarczych na całym 
obszarze planu; 

6) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń te-
lefonii komórkowej na terenach przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MNz, MN, MWz, MW; 

7) usytuowanie obiektów małej architektury 
takich jak ławki, kosze na śmieci, oświetle-

nie, itp. dostosowane do ochrony zieleni, na 
terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ZP, ZP,U i wzdłuş ciągów zieleni 
przyulicznej; 

8) plan ustala zagospodarowanie terenów 
dróg publicznych poprzez: 

a) kształtowanie nawierzchni ulic i chodni-
ków w sposób umoşliwiający bezkolizyj-
ne korzystanie osobom niepełnospraw-
nym, 

b) ujednolicenie kolorystyki i rodzajów ma-
teriałów uşytych do: 

- budowy nawierzchni, w szczególności 
chodników, placów, miejsc postojo-
wych, 

- urządzeń wyposaşenia (latarnie, ko-
sze, ławki itp.), 

- budowli i urządzeń technicznych 
(szafki energetyczne i telekomunika-
cyjne, stacje transformatorowe itp.); 

c) moşliwość lokalizacji poza jezdnią obiek-
tów małej architektury, zieleni urządzo-
nej, ciągów komunikacji pieszej i rowe-
rowej, miejsc parkingowych ogólnodo-
stćpnych, przystanków komunikacji zbio-
rowej, urządzeń związanych z eksploata-
cją dróg oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej, jeşeli zezwalają na to przepi-
sy odrćbne; 

d) zakaz lokalizowania reklam na drzewach, 
na obiektach małej architektury oraz na 
urządzeniach technicznych takich jak 
szafki energetyczne, gazowe i telekomu-
nikacyjne, stacje transformatorowe itp.; 

e) zakaz rozmieszczania reklam w liniach 
rozgraniczających dróg, na całym obsza-
rze planu; w pasach drogowych dopusz-
cza sić jedynie znaki drogowe i tablice in-
formacyjne związane z ruchem drogowy 
i systemem informacji miejskiej; 

9) dopuszcza sić szyldy o maksymalnej po-
wierzchni: 

a) 3m² na terenach MWz, MN, MNz, 1UA, 
2UA, 4U, ZD, KS, W dotyczące działalno-
ści prowadzonych na tych terenach, za-
lecając ich wkomponowanie w ogrodze-
nie lub w elewacje budynku; 

b) 6m² na terenach MW, ZP,U, 1U, 2U, 3U, 
3UA, UO oraz US, 

c) zaleca sić skomponowanie szyldów z 
ogrodzeniem lub elewacjami budynku. 
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§ 10. 

Plan ustala zasady zagospodarowania obszaru 
przestrzeni publicznej, wyznaczonego w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piastowa”, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 4ZP, poprzez: 

1) zagospodarowanie terenu w sposób sprzyjają-
cy nawiązywaniu kontaktów społecznych w są-
siedztwie „Białego Pałacu”, 

2) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej i ni-
skiej, 

3) kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w 
sposób umoşliwiający bezkolizyjne korzystanie 
osobom niepełnosprawnym, 

4) ujednolicenie kolorystyki i rodzajów materia-
łów uşytych do: 

a) budowy nawierzchni, w szczególności 
chodników, placów, miejsc postojowych, 

b) urządzeń wyposaşenia (latarnie, kosze, ław-
ki itp.), 

c) budowli i urządzeń technicznych (szafki 
energetyczne i telekomunikacyjne, stacje 
transformatorowe itp.). 

§ 11. 

Plan ustala nastćpujące zasady lokalizacji i gaba-
ryty ogrodzeń: 

1) w przypadku grodzenia terenu, ogrodzenia 
działek budowlanych muszą być lokalizowane 
w wyznaczonych na rysunku planu liniach roz-
graniczających dróg; 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach 
przy drogach o szerokości mniejszej niş 8m 
muszą zostać cofnićte o minimum 2m w sto-
sunku do linii rozgraniczającej drogi wyzna-
czonej na rysunku planu; 

3) ogrodzenia frontowe działek z zachowaniem 
nastćpujących zasad: 

a) nakaz stosowania ogrodzeń aşurowych, 
umoşliwiających migracjć drobnych przed-
stawicieli fauny, posiadających min. 50% 
prześwitu, z moşliwością realizacji na pod-
murówce o maksymalnej wysokości 0,6m, 

b) maksymalna wysokość ogrodzeń 1,8m, 

c) preferowane są ogrodzenia z kamienia, ce-
gły, drewna, metalu w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń są-
siednich, 

4) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych. 

§ 12. 

Plan ustala nastćpujące zasady tymczasowego 
zagospodarowania terenów: 

1) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
ustaleniami planu, dopuszcza sić ich uşytko-
wanie w sposób dotychczasowy; 

2) ustala sić obowiązek zmiany dotychczasowego 
przeznaczenia i zagospodarowania terenu jeşe-
li: 

a) działalność prowadzona na terenie działki 
jest ŝródłem uciąşliwości wykraczających 
poza teren działki, 

b) dotychczasowe przeznaczenie lub sposób 
zagospodarowania terenu uniemoşliwia 
wprowadzenie ustaleń planu na działkach 
sąsiednich; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie obiektów tymcza-
sowych w obrćbie działki budowlanej, na któ-
rej realizowana jest inwestycja docelowa, w 
okresie waşności pozwolenia na budowć; 

4) zakaz przekształcania obiektów tymczasowych 
na docelowe. 

§ 13. 

Plan ustala zasady ochrony środowiska przyrod-
niczego: 

1) na całym obszarze plan zakazuje: 

a) lokalizowania przedsićwzićć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, określo-
nych w przepisach odrćbnych z wyjątkiem 
realizowania inwestycji celu publicznego, 

b) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
do wód powierzchniowych i do gruntu, 

c) samowolnego wycinania drzew, dopuszcza 
sić wycinanie w przypadkach stwarzających 
bezpośrednie zagroşenie dla şycia ludzi oraz 
utraty mienia lub stanowiących przeszkodć 
dla lokalizacji obiektów kubaturowych oraz 
urządzeń infrastruktury technicznej, a takşe 
w przypadku rewaloryzacji zieleni, za zgodą 
odpowiednich organów, 

d) samowolnego nasypywania i obnişania te-
renu działek powyşej lub ponişej poziomu 
terenu działek sąsiednich, 

2) plan ustala obowiązek: 

a) ogrzewania lokalnego budynków z zasto-
sowaniem ŝródeł ekologicznie czystych 
(energia elektryczna, gaz przewodowy lub z 
butli, olej opałowy nisko siarkowy do 0,3% 
oraz inne ekologiczne nośniki energii), 
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b) ochrony powietrza atmosferycznego po-
przez zastosowanie w obiektach o charakte-
rze usługowym instalacji, których eksplo-
atacja nie spowoduje przekroczenia stan-
dardów jakości powietrza poza terenem, do 
którego prowadzący usługi posiada tytuł 
prawny, 

c) maksymalnego zachowania istniejącej zie-
leni, pojedynczych drzew i krzewów oraz ich 
skupisk, 

3) plan ustala, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami z zakresu ochrony środowiska, nastćpu-
jące rodzaje terenów podlegających ochronie 
akustycznej, dla których obowiązują dopusz-
czalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami 
odrćbnymi: 

a) tereny MW, MWz, MN, MNz - jako tereny 
przeznaczone pod zabudowć mieszkaniową, 

b) tereny UO, U jako tereny przeznaczone pod 
budynki związane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieşy, 

c) tereny ZP, US, ZP,U, ZD- jako przeznaczone 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

4) plan ustala ochronć wód podziemnych na ob-
szarze znajdującym sić w granicach terenu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) objćtego wysoką ochroną poprzez: 

a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w 
których prowadzona działalność moşe spo-
wodować zanieczyszczenie gruntów lub 
wód, bez zaprojektowania i wykonania od-
powiednich zabezpieczeń, 

b) obowiązek stosowania wszelkich zabezpie-
czeń technicznych dla ochrony środowiska, 
szczególnie wód podziemnych i powierzch-
niowych przy realizacji nowych inwestycji. 

§ 14. 

Plan ustala zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego, zabytków i dóbr kultury współczesnej: 

1. W celu zachowania, ochrony i racjonalnego 
zagospodarowania obiektów i obszarów zabyt-
kowych plan wyznacza granice strefy ochrony 
konserwatorskiej oraz ustala ochronć nastćpu-
jących obiektów architektonicznych: 

 
Lp. Adres Obiekt, czas powstania, uwagi 

I. ul. Godebskiego 3 Biały Pałac (willa Adelajda), początek XX w., obiekt znajdujący sić na 
terenie wpisanym do rejestru wraz z otoczeniem 
(nr rejestru A-801 z dnia 12.05.2008r.), karta ew. nr 658 

II. ul. Godebskiego 3 Oficyna mieszkalna, początek XX w., wpis do rejestru wraz z otocze-
niem, nr rejestru A-801 z dnia 12.05.2008r., karta ew. nr 659 

III. ul. Godebskiego 3 Oficyna mieszkalna, początek XX w., wpis do rejestru wraz z otocze-
niem, nr rejestru A-801 z dnia 12.05.2008r., karta ew. nr 660 

IV. ul. Godebskiego 3 Oficyna mieszkalna, początek XX w., wpis do rejestru wraz z otocze-
niem, nr rejestru A-801 z dnia 12.05.2008r., karta ew. nr 661 

1. ul. ks. J. Popiełuszki 2 Budynek mieszkalny, lata 20 XX w. 

2. ul. ks. J. Popiełuszki 4 Budynek mieszkalny, lata 20 XX w. 

3. ul. ks. J. Popiełuszki 6 Budynek mieszkalny, lata 20 XX w. 

4. ul. ks. J. Popiełuszki 8 Budynek mieszkalny, lata 20 XX w. 

5. ul. ks. J. Popiełuszki 10 Budynek mieszkalny, lata 20 XX w. 

6. ul. ks. J. Popiełuszki 12 Budynek mieszkalno-usługowy, lata 20 XX w. 

7. ul. ks. J. Popiełuszki 14 Budynek mieszkalny, lata 20 XX w. 

8. ul. ks. J. Popiełuszki 16 Budynek mieszkalny, lata 20 XX w. 

9. ul. ks. J. Popiełuszki 18 Budynek mieszkalny, lata 20 XX w. 

10. ul. ks. J. Popiełuszki 20 Budynek mieszkalny, lata 20 XX w. 

11. ul. ks. J. Popiełuszki 22 Budynek mieszkalny, lata 20 XX w. 

12. ul. 11-Listopada 6 Budynek mieszkalny, koniec XIX w. 

13. ul. 11-Listopada 8 Budynek mieszkalny, koniec XIX w. 

14. ul. 11-Listopada 6 Budynek gospodarczy, koniec XIX w. 

15. ul. 11-Listopada 8 Budynek gospodarczy, koniec XIX w. 

16. ul. Harcerska 2 Budynek gospodarczy, koniec XIX w. 

17. ul. Harcerska 2 Budynek mieszkalny, koniec XIX w. 
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18. ul. Harcerska 4 Budynek mieszkalny koniec XIX w. 

19. ul. Harcerska 6 Budynek mieszkalny, koniec XIX w. 

20. ul. Harcerska 8 Budynek gospodarczy, koniec XIX w. 

21. ul. Harcerska 8 Budynek mieszkalny, koniec XIX w. 

22. ul. ks. J. Popiełuszki 1 Budynek mieszkalny, koniec XIX w 

23. ul. ks. J. Popiełuszki 3 Budynek mieszkalny, koniec XIX w. 

24. ul. ks. J. Popiełuszki 5 Budynek mieszkalny, koniec XIX w. 

25. ul. ks. J. Popiełuszki 5a Wieşa ciśnień, koniec XIX w. 

26. ul. Dworcowa 10/12 Budynek mieszkalny,1 połowa XX w. 

 

2. Dla obiektów wymienionych w pkt 1 plan usta-
la obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, wszelkich działań 
inwestycyjnych związanych z budową, przebu-
dową, nadbudową oraz rozbudową, remon-
tem, wymianą okien oraz zmianą wyglądu 
elewacji, a takşe umieszczaniem szyldów. 

3. W granicach stref ochrony konserwatorskiej, 
wskazanych na rysunku planu obowiązuje: 

1) zachowanie historycznie ukształtowanej linii 
zabudowy; 

2) ochrona charakteru, skali i architektury ist-
niejącej zabudowy; 

3) odbudowa lub rewitalizacja zabytkowych 
budowli monumentalnych oznaczonych na 
rysunku planu numerami I., II., III., IV, z 
przystosowaniem ich do współczesnych po-
trzeb uşytkowania; 

4) obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków: 

a) wszelkich działań inwestycyjnych związa-
nych z budową nowych obiektów oraz prze-
budową, nadbudową i rozbudową, zmianą 
wyglądu elewacji z załoşeniem ochrony 
charakteru, skali i architektury istniejącej 
zabudowy, 

b) form oświetlenia ulicznego i małej architek-
tury oraz projektów reklam i znaków infor-
macyjnych; 

5) zakaz realizacji liniowych, napowietrznych 
sieci infrastruktury technicznej, masztów 
przesyłowych telekomunikacyjnych; 

6) zakaz realizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 400m²; 

7) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; po-
stuluje sić równieş uzupełnianie jej poprzez 
wprowadzanie nowych nasadzeń; 

8) ochrona terenów zielonych towarzyszących 
obiektom zabytkowym. 

 

§ 15. 

1. Plan ustala parametry i wskaŝniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dotyczące: 

1) nieprzekraczalnej wysokości zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej i gospodarczej; 

2) maksymalnej intensywności zabudowy; 

3) maksymalnej powierzchni zabudowy; 

4) minimalnej powierzchni biologicznie czyn-
nej; 

5) nachylenia połaci dachowych. 

2. Wielkości parametrów i wskaŝników, o których 
mowa w ust. 1. określone są w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów. 

§ 16. 

Plan ustala szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości: 

1) plan nie ustala granic obszarów wymagających 
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieru-
chomości. 

2) plan ustala szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomości: 

a) obowiązek zastosowania dla nieruchomości 
powstałych w wyniku scalania i podziału 
parametrów zgodnych z ustaleniami zapi-
sanymi w „Ustaleniach szczegółowych dla 
terenów” (rozdział 3 niniejszej uchwały), 

b) obowiązek zapewnienia dla nieruchomości 
powstałych w wyniku scalania i podziału 
dostćpu do drogi publicznej, zgodnie z usta-
leniami planu oraz zgodnie z przepisami 
zawartymi w ustawach dotyczących gospo-
darki nieruchomościami oraz warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, 

c) działki przeznaczone do wydzielenia naleşy 
wyznaczać w oparciu o linie rozgraniczające 
tereny o róşnych zasadach zagospodarowa-
nia terenu. 
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§ 17. 

1. Plan ustala zasady przebudowy, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) obowiązuje wyposaşenie wszystkich tere-
nów przeznaczonych pod zabudowć w sieci 
powiązane z istniejącymi i projektowanymi 
systemami uzbrojenia gminy: 

a) wodociągową, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) gazową, 

d) elektryczną i telekomunikacyjną; 

2) podstawowe urządzenia liniowe, podziemne 
i nadziemne uzbrojenia niezbćdne dla ob-
sługi terenów naleşy lokalizować: 

a) w liniach rozgraniczających dróg pu-
blicznych i ciągach pieszo-jezdnych, 

b) w uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza sić budowć sieci poza terenami dróg 
i ciągów pieszo-jezdnych: 

- w pasach terenów wyznaczonych liniami 
zabudowy i linią rozgraniczającą drogi, 

- w innych miejscach, 

pod warunkiem, şe zostanie zapewniona 
moşliwość realizacji przeznaczenia dane-
go terenu według zasad i warunków 
ustalonych w planie i wynikających z od-
rćbnych przepisów, 

c) na całym obszarze planu dopuszcza sić 
lokalizowanie obiektów infrastruktury 
technicznej: stacji transformatorowych, 
stacji telekomunikacyjnych, podziem-
nych przepompowni ścieków i innych 
urządzeń technicznych nie oznaczonych 
na rysunku planu na podstawie opraco-
wań technicznych, bez konieczności 
zmiany planu; 

3) plan dopuszcza moşliwość lokalizacji prze-
pompowni przydomowych na terenach 
działek; 

4) obowiązuje zachowanie istniejących urzą-
dzeń nadziemnych i podziemnych uzbroje-
nia terenów; 

5) dopuszcza sić rozbudowć i przebudowć 
urządzeń w przypadku kolizji z planowanym 
zagospodarowaniem lub ze wzglćdów tech-
nicznych, na koszt podmiotu, który tć zmia-
nć powoduje w uzgodnieniu z właścicielem 
sieci; 

6) dla urządzeń liniowych uzbrojenia przebie-
gających przez tereny działek ustala sić ko-

nieczność zapewnienia dostćpu w celu wy-
konywania bieşących konserwacji. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć na cele byto-
we, gospodarcze i p. poşarowe plan ustala: 

1) zaopatrzenie za pomocą wodociągów 
250mm i 200mm istniejących w ulicach: 
11 Listopada, Godebskiego i Orzeszkowej, 
zasilane z wodociągu warszawskiego magi-
stralą wodociągową 400mm w Alei Tysiąc-
lecia; 

2) rozbudowć sieci wodociągowej dla zapew-
nienia wszystkim odbiorcom moşliwości 
bezpośredniego podłączenia do sieci; 

3) projektowane przewody wodociągowe na-
leşy lokalizować w liniach rozgraniczających 
dróg lub ciągów pieszo jezdnych (o szero-
kości minimum 5m), o nawierzchni utwar-
dzonej i uregulowanym stanie prawnym, w 
miejscach dostćpnych dla słuşb eksploata-
cyjnych; 

4) wyposaşenie sieci wodociągowej w hydran-
ty przeciwpoşarowe nadziemne w ulicach 
lokalnych i dojazdowych. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków sanitar-
nych w systemie zbiorczej sieci kanalizacji sa-
nitarnej, plan ustala: 

1) rozdzielczy system kanalizacji i odprowa-
dzanie ścieków poprzez układ podstawo-
wych kanałów sanitarnych w ulicach: Dwor-
cowej, 11 Listopada, Godebskiego, Orzesz-
kowej i Harcerskiej do kolektora zbiorczego 
„A” w Alejach Jerozolimskich i oczyszczalni 
ścieków w Pruszkowie; 

2) obowiązek przebudowy nie w pełni spraw-
nych sieci kanalizacyjnych, obsługujących 
zabytkowe zespoły zabudowy mieszkanio-
wej (2MWz, 3MWz, 4MWz) oraz teren 1MW; 

3) obowiązek podłączenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej wszystkich projektowanych 
obiektów i działek przeznaczonych do zabu-
dowy; 

4) obowiązek podczyszczania ścieków przemy-
słowych przed ich wprowadzaniem do kana-
lizacji miejskiej, jeśli wskaŝniki zanieczysz-
czeń przekraczać bćdą wielkości dopusz-
czalne określone w obowiązujących przepi-
sach odrćbnych; 

5) lokalizacjć kanałów w liniach rozgraniczają-
cych dróg lub ciągów pieszo jezdnych (o 
szerokości minimum 5m), o nawierzchni 
utwardzonej i uregulowanym stanie praw-
nym, w miejscach dostćpnych dla słuşb 
eksploatacyjnych. 
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4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 

plan ustala: 

1) odprowadzanie wód opadowych z ulic i te-
renów przylegających do tych ulic poprzez 
istniejące kanały deszczowe i rozbudowć 
sieci do rowu Reguły – Malichy, zlokalizo-
wanego poza obszarem opracowania planu, 
a takşe powierzchniowo i przez infiltracjć do 
gruntu lub do zbiorników retencyjnych loka-
lizowanych w terenach działek; 

2) odprowadzenie wód opadowych w terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a 
takşe w terenach z duşym udziałem zieleni, 
powierzchniowe i zagospodarowane na 
działkach, za pomocą odpowiednio zapro-
jektowanych i realizowanych systemów re-
tencyjno-filtracyjne na działkach, a takşe 
odpowiednich układów powierzchni utwar-
dzonych na potrzeby komunikacji (dojścia 
piesze, dojazdy do garaşy, itp.); 

3) zakaz odprowadzania wód opadowych z te-
renu działki na teren ulicy i działek sąsiadu-
jących; 

4) odprowadzenie wód opadowych z ulic, pla-
ców utwardzonych, parkingów i innych 
uszczelnionych powierzchni z zapewnie-
niem podczyszczania i odprowadzania we-
dług wymogów określonych w odrćbnych 
przepisach; 

5) lokalizacjć kanałów w liniach rozgraniczają-
cych dróg lub ciągów pieszo jezdnych (o 
szerokości minimum 5m), o nawierzchni 
utwardzonej i uregulowanym stanie praw-
nym, w miejscach dostćpnych dla słuşb 
eksploatacyjnych. 

5. W zakresie zasilania w energić elektryczną plan 
ustala: 

1) zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci 
elektroenergetycznej napowietrzno-
kablowej średniego (15kV) i niskiego napić-
cia 0,4/0,23kV, po jej rozbudowie; bezpo-
średni dosył energii elektrycznej do odbior-
ców poprzez przyłącza elektroenergetyczne 
niskiego napićcia; 

2) budowć, przebudowć, modernizacjć sieci 
oraz budowć urządzeń elektroenergetycz-
nych w uzgodnieniu i na warunkach okre-
ślonych przez właściwy zakład energetycz-
ny; 

3) budowć liniowych odcinków sieci energe-
tycznych oraz stacji transformatorowych w 
liniach rozgraniczających dróg; 

4) szerokość stref bezpieczeństwa dla przebie-
gu napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych LN15 kV - 12m (po 6m od osi linii na 
stronć); 

5) w strefach bezpieczeństwa plan ustala: 

a) zakaz lokalizacji budynków na stały po-
byt ludzi, 

b) moşliwość lokalizacji innych obiektów po 
uzyskaniu opinii zakładu energetyczne-
go, 

c) zakaz nasadzeń drzew i krzewów tych ga-
tunków, których naturalna wysokość mo-
şe przekraczać 3m, 

d) nakaz przycinania drzew i krzewów, 

e) budowć i przebudowć istniejącej sieci 
elektroenergetycznych prowadzoną w 
oparciu o warunki przyłączenia i umowy 
przyłączeniowe zawierane przez właści-
wy zakład energetyczny z podmiotami 
ubiegającymi sić o przyłączenie do sieci. 
Ilość i lokalizacja stacji trafo SN/nn wyni-
kać bćdzie z zapotrzebowania na moc 
przez nowobudowane obiekty; 

f) w przypadku przebudowy, likwidacji lub 
skablowania istniejących sieci średniego 
napićcia plan dopuszcza zagospodaro-
wanie wyznaczonych stref bezpieczeń-
stwa bez potrzeby zmiany niniejszego 
planu; 

6) moşliwość prowadzenia sieci w formie ka-
blowej oraz przebudowć sieci napowietrznej 
na kablową. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala: 

1) ogrzewanie budynków ze ŝródeł ekologicz-
nie czystych (takich jak energia elektryczna, 
gaz przewodowy lub z butli, olej opałowy 
niskosiarkowy do 0,3%). Kominki stanowić 
mogą jedynie dodatkowe ŝródło ogrzewania 
obiektów; 

2) moşliwość zaopatrzenia w ciepło z istnieją-
cej magistrali ciepłowniczej 2xDn 125 w ul. 
Orzeszkowej; 

3) moşliwość stosowania do ogrzewania alter-
natywnych nośników energetycznych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla celów go-
spodarczych i grzewczych plan ustala: 

1) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazo-
wej średniego ciśnienia po jej rozbudowie; 

2) rozbudowć, przebudowć istniejącej sieci na 
warunkach określonych przez Gazownić 
Warszawską; 
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3) budowć gazociągów w liniach rozgranicza-
jących dróg, która musi być zgodna z aktu-
alnie obowiązującym rozporządzeniem 
określającym warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe; 

4) lokalizacjć szafek gazowych w linii ogro-
dzeń, otwieranych na zewnątrz od strony 
ulicy. W pozostałych przypadkach w miej-
scu uzgodnionym z zarządcą sieci gazowej; 

5) lokalizacjć ogrodzeń w odległości minimum 
0,5 m od gazociągu; 

6) dla istniejących gazociągów niskiego i śred-
niego ciśnienia (DN 200) plan ustala pod-
stawową odległość od zabudowy: 

a) dla gazociągów niskiego i średniego ci-
śnienia wybudowanych przed 
12.12.2001r. - 1,5m na stronć od ze-
wnćtrznej ścianki gazociągu, 

b) dla gazociągów niskiego i średniego ci-
śnienia wybudowanych po 12.12.2001r. - 
1,0m na stronć od zewnćtrznej ścianki 
gazociągu; 

7) dostawć gazu dla nowych odbiorców pod 
warunkiem spełnienia kryteriów ekono-
micznej opłacalności dostawy gazu oraz 
zawarcia odpowiednich porozumień z od-
biorcami; 

8) podczas prac modernizacyjnych dróg naleşy 
zabezpieczyć istniejące gazociągi przed 
uszkodzeniem przez cićşki sprzćt budowlany 
i samochody. 

8. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) obsługć z istniejącej i projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczają-
cych dróg na warunkach określonych przez 
zarządcć drogi; 

2) obowiązek kablowania nowej sieci teleko-
munikacyjnej; 

3) bezpośrednią obsługć abonentów telefo-
nicznych za pośrednictwem indywidualnych 
przyłączy na warunkach określonych przez 
odpowiedniego operatora telekomunikacyj-
nego. 

§ 18. 

W zakresie zasad gospodarki odpadami plan usta-
la: 

1) gromadzenie i selekcjć odpadów na posesjach 
w urządzeniach przystosowanych do ich gro-
madzenia zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjćtym w gospodarce komunalnej gminy; 

2) gromadzenie i selekcjć odpadów w 4 typach 
oznaczonych pojemników: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

b) surowce wtórne, 

c) odpady organiczne przeznaczone do kom-
postowania, 

d) wydzielone odpady niebezpieczne; 

3) moşliwość lokalizacji pojemników o których 
mowa w ust. 2 w liniach rozgraniczających 
dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDD. 

§ 19. 

Plan ustala zasady modernizacji i rozbudowy ist-
niejących dróg oraz budowy nowych na obszarze 
obowiązywania planu: 

1. Powiązanie układu komunikacyjnego obszaru 
objćtego planem z układem zewnćtrznym sta-
nowią: ul. Orzeszkowej (2KDL), ul. Dworcowa, 
ul. 11-Listopada (3KDL), ul. Harcerska (4KDL), 
ul. Popiełuszki (5KDD), ul. Godebskiego 
(8KDD), ul. Wyspiańskiego (9KDD), ul. Ujej-
skiego (10KDD) oraz droga gminna (Al. Tysiąc-
lecia) oznaczona na rysunku planu symbolem 
1KDZ, której środkiem przebiega granica opra-
cowania. 

2. Obsługć komunikacyjną obszaru objćtego pla-
nem stanowią: droga główna, drogi zbiorcze, 
lokalne, dojazdowe oraz ciągi pieszo-jezdne i 
piesze, oznaczone na rysunku planu symbola-
mi: 

1) KDZ – droga zbiorcza; 

2) KDL – drogi lokalne; 

3) KDD – drogi dojazdowe; 

4) KPJ – ciągi pieszo-jezdne; 

5) KP- ciąg pieszy. 

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 plan 
ustala: 

1) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDZ (al. Tysiąclecia) - plan 
wyznacza wschodnią linić rozgraniczają-
cą drogi zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2KDL (ul. 11 Listopada) -
szerokość zmienną od 11,5 do 16,5m; 

3) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 3KDL (ul. Harcerska) - szero-
kość zmienną od 15 do 18m; 
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4) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 4KDD (ul. Ks. J. Popiełuszki)-
szerokość zmienną od 11 do 19,5m; 

5) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 5KDD (ul. M. Kosińskiego)-
szerokość zmienną od 7,5 do 10,5m; 

6) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 6KDD (ul. M. Kosińskiego)-
szerokość zmienna od 8,5 do 10m; 

7) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 7KDD (ul. C. Godebskiego) 
szerokość zmienną od 9 do 15m; 

8) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 8KDD (ul. S. Wyspiańskiego)-
szerokość 10m; 

9) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 9KDD (ul. K. Ujejskiego)-
szerokość zmienną od 9 do 10m; 

10) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 10KPJ (ul. T. Lenartowicza)-
szerokość zmienna od 5 do 6,5m; 

11) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 11KPJ (ul. A. Fredry)-
szerokość zmienna od 7 do 8m; 

12) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 12KPJ (ul. B. Zaleskiego)-
szerokość zmienna od 7 do 9m; 

13) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 13KPJ (ul. Wł. Broniewskie-
go)-szerokość zmienna od 8 do 9m; 

14) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 14KPJ (ul. A. Struga)-
szerokość zmienna od 8 do 10m; 

15) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 15KP -szerokość zmienna od 
3 do 5m; 

16) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 16KP -szerokość zmienna od 
1,5 do 2m; 

17) dla ul. Dworcowej plan wyznacza połu-
dniową linić rozgraniczającą drogi zgod-
nie z rysunkiem planu. 

4. Na terenach wyznaczonych przez linie rozgra-
niczające dróg obowiązują ustalenia dotyczące 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
zawarte w §9 niniejszej uchwały. 

 

 

5. Plan dopuszcza obsługć działek budowlanych z 
dróg dojazdowych wewnćtrznych nie wyzna-
czonych na rysunku planu, przyjmując: 

1) minimalną szerokość dróg w liniach rozgra-
niczających nie mniejszą niş 5m; 

2) przy drogach nieprzelotowych słuşących 
obsłudze powyşej dwóch działek obowiązek 
zakończenia takiej drogi placem do zawra-
cania o minimalnych wymiarach 
12,5x12,5m. 

6. Plan ustala obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych na działkach budowlanych przy 
uwzglćdnieniu nastćpujących wskaŝników: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej - 1 miejsce 
postojowe na 1 lokal mieszkalny; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: U, UA, UO, US -5 miejsc dla 
100 uşytkowników; 

3) dla pozostałych usług – 2 miejsca postojo-
we na 100m2 powierzchni usług; 

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: W -1 miejsce na 100 uşytkowni-
ków; 

5) w przypadku terenów o dopuszczonych kil-
ku funkcjach, miejsca postojowe naleşy za-
pewnić oddzielnie dla kaşdej funkcji; 

6) w uzasadnionych przypadkach (takich jak 
ochrona istniejącej zieleni, niewystarczająca 
powierzchnia istniejącej działki), gdy za-
pewnienie odpowiedniej liczby miejsc par-
kingowych na działce jest niemoşliwe do-
puszcza sić dostosowanie ich ilości do in-
dywidualnych moşliwości działki lub orga-
nizacjć parkingów na innych działkach w 
danej jednostce planistycznej bądŝ w tere-
nach sąsiednich (parkingi przyuliczne, stra-
tegiczne). 

7. Moşliwość lokalizacji poza jezdnią obiektów 
małej architektury, zieleni urządzonej, ciągów 
komunikacji pieszej i rowerowej, miejsc par-
kingowych ogólnodostćpnych, przystanków 
komunikacji zbiorowej, urządzeń związanych z 
eksploatacją dróg oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej, jeşeli zezwalają na to przepisy od-
rćbne; 

8. Plan ustala obowiązek ochrony zieleni przy-
ulicznej istniejącej wzdłuş ul. Harcerskiej i 
Al. Tysiąclecia. 
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Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 20. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1MW plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi w parterach budynków mieszkalnych; 

2) garaşe zbiorcze podziemne; 

3) komunikacja wewnćtrzna, parkingi; 

4) zieleń urządzona; 

5) obiekty małej architektury; 

6) place zabaw; 

7) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ścieków, stacje telekomu-
nikacyjne itp.) lub wbudowane w bryłć bu-
dynku z zapewnionym dostćpem do drogi 
publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością przebudowy i rozbudowy zgodnie z 
przepisami odrćbnymi. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejące w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu wyodrćbnione działki 
budowlane; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 30m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale - 2000m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego -80°; 

3) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 

a) mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-
usługowej– 4 kondygnacje naziemne, ra-
zem o maksymalnej wysokości 15m, z 
moşliwością podpiwniczenia; dla istnie-
jącej zabudowy wyşszej lub posiadającej 
wićkszą liczbć kondygnacji naziemnych 
plan dopuszcza jej remont i rozbudowć z 
zakazem nadbudowy, 

b) gospodarczej, garaşy – 1 kondygnacja 
naziemna, o maksymalnej wysokości 5 
m; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 30%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 1,2; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 40%. 

5. Architektura: 

1) dachy płaskie oraz dwuspadowe i wielo-
spadowe o nachyleniu połaci dachowych: 
od 5º do 40º; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – pokrycie bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały, w kolorze brą-
zowym, ceglastym, czerwonym, szarym 
lub czarnym, w kolorze brązowym, ce-
glastym, czerwonym, szarym lub czar-
nym, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz białym, kamień i drewno w 
barwach naturalnych, zakaz stosowania 
okładzin z blach i tworzyw sztucznych, 

c) ogrodzenia –– kamień, cegła, drewno, 
metal, w barwach dostosowanych do ko-
lorystyki budynku i ogrodzeń sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

c) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

d) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) plan ustala nastćpujące zasady grodzenia 
wyodrćbnionych działek budowlanych: 

a) w przypadku zastosowania ogrodzenia 
całej jednostki 1MW obowiązuje spełnie-
nie zasad lokalizacji i gabarytów ogro-
dzeń wymienionych w § 11, 
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b) w przypadku realizacji ogrodzeń indywi-
dualnych dla poszczególnych działek, 
wspólnot mieszkaniowych obowiązuje 
nakaz stosowania nastćpujących ogro-
dzeń: 

- w formie şywopłotów, 

- w formie ogrodzeń o maksymalnej 
wysokości 1m, na podmurówce o 
maksymalnej wysokości 0,3m, aşuro-
wych, z kamienia, cegły, drewna, me-
talu w barwach dostosowanych do 
kolorystyki budynku; 

3) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń te-
lefonii komórkowej na terenach przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową; 

4) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 
naleşy przewidzieć stosowne przedsićwzić-
cia z zakresu obrony cywilnej określone w 
przepisach odrćbnych, dotyczących obron-
ności i bezpieczeństwa państwa; 

5) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 21. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1MWz plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna o walorach zabytko-
wych. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciąşliwe związane z zaopatrze-
niem mieszkańców (handel, rzemiosło, ga-
stronomia), wbudowane w bryłć budynku; 

2) garaşe i pomieszczenia gospodarcze, wbu-
dowane w bryłć budynku lub wolnostojące; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy wieloro-
dzinnej z moşliwością przebudowy, rozbu-
dowy i nadbudowy; 

2) zachowanie istniejącej zabudowy jednoro-
dzinnej z moşliwością przebudowy i remon-
tu; 

3) realizacja nowej zabudowy wielorodzinnej. 

 

 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejące w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu wyodrćbnione działki 
budowlane; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki 20m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale: 1000m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 60°; 

3) wysokość nowej i rozbudowywanej zabu-
dowy: 

a) mieszkaniowej – 3 kondygnacje naziem-
ne, w tym poddasze, które moşe być 
poddaszem uşytkowym, o maksymalnej 
wysokości 15m, dostosowanej do zabu-
dowy sąsiadującej, z moşliwością pod-
piwniczenia; 

b) gospodarczej, garaşy – 1 kondygnacja 
naziemna, o maksymalnej wysokości 
6m, bez moşliwości podpiwniczenia; 

c) dla istniejącej zabudowy wyşszej lub po-
siadającej wićkszą liczbć kondygnacji na-
ziemnych plan dopuszcza jej remont i 
rozbudowć z zakazem nadbudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki- 30%, 

5) maksymalna intensywność zabudowy- 0,9, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na- 40%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) budynków mieszkalnych – w układzie ka-
lenicowym, dwuspadowe i wielospado-
we od 15º do 45º, 

b) wolnostojących garaşy i budynków go-
spodarczych - dwuspadowe i wielospa-
dowe od 15º do 45º; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – blachodachówka, blacha w ar-
kuszach, pokrycia bitumiczne - w kolo-
rach czarnym lub szarym, o kolorystyce 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów w kwartale zabudowy, 
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b) elewacje - tynki w gamie kolorów paste-
lowych lub białym z moşliwością podzia-
łów przy pomocy gzymsów głównych, 
mićdzypićtrowych i podokiennych, takşe 
z moşliwością zastosowania obramień 
wokół okien, dopuszcza sić stosowanie 
trwałych okładzin kamiennych oraz 
drewna i cegły, zakaz stosowania okła-
dzin z tworzyw sztucznych, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich i ogrodzeń sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i dóbr kultury współczesnej - 
§ 14, 

f) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19; 

3) plan dopuszcza lokalizacjć zabudowy go-
spodarczej i garaşy w granicach działek, pod 
warunkiem spełnienia wymogów wynikają-
cych z przepisów odrćbnych; 

4) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń te-
lefonii komórkowej na terenach przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową; 

5) w odległości 6m od osi istniejących napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 15kV 
obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej oraz zabudowy przeznaczo-
nej na stały pobyt ludzi; lokalizacja innych 
obiektów budowlanych wymaga uzyskania 
zgody zakładu energetycznego. 

 

 

§ 22. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2MWz plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna o walorach zabytko-
wych. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciąşliwe związane z zaopatrze-
niem mieszkańców (handel, rzemiosło, ga-
stronomia), wbudowane w bryłć budynku; 

2) garaşe i pomieszczenia gospodarcze wolno-
stojące; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością przebudowy; 

2) realizacja nowej zabudowy jedynie w celu 
przywrócenia stanu pierwotnego (odbudo-
wa). 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejące w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu wyodrćbnione działki 
budowlane; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 30m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale - 1400m²; 

3) minimalny kąt nachylenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego -80°; 

4) wysokość zabudowy: 

a) mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługo-
wej – utrzymanie stanu dotychczasowe-
go (3 kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze uşytkowe), maksymalnie 
11,5m, z moşliwością podpiwniczenia, 

b) gospodarczej, garaşy – utrzymanie stanu 
dotychczasowego (1 kondygnacja na-
ziemna); o maksymalnej wysokości 6m, 
bez moşliwości podpiwniczenia, 
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c) dla istniejącej zabudowy wyşszej lub po-
siadającej wićkszą liczbć kondygnacji na-
ziemnych plan dopuszcza jej remont i 
rozbudowć z zakazem nadbudowy; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 30%; 

6) maksymalna intensywność zabudowy: 0,9; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 40%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) budynków mieszkalnych - w układzie ka-
lenicowym, dwuspadowe i wielospado-
we od 20º do 35º, 

b) wolnostojących garaşy i budynków go-
spodarczych - dwuspadowe i wielospa-
dowe od 15º do 35º; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – blachodachówka, blacha w ar-
kuszach, pokrycia bitumiczne - w kolo-
rach czarnym lub szarym o kolorystyce 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów w kwartale zabudowy, 

b) elewacje - materiał licujący cegła, z moş-
liwością podziałów przy pomocy gzym-
sów głównych, mićdzypićtrowych i pod-
okiennych, a takşe z moşliwością zasto-
sowania obramień wokół okien; zakaz 
stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) zakaz nadbudowy istniejących obiektów; 

2) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i dóbr kultury współczesnej - 
§ 14, 

f) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

3) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń te-
lefonii komórkowej na terenach przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową; 

4) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 23. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 3MWz i 4MWz plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna o walorach zabytko-
wych. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciąşliwe związane z zaopatrze-
niem mieszkańców (handel, rzemiosło, ga-
stronomia), wbudowane w bryłć budynku; 

2) garaşe i pomieszczenia gospodarcze wolno-
stojące; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością przebudowy; 

2) realizacja nowej zabudowy o funkcji pod-
stawowej, jedynie w celu przywrócenia sta-
nu pierwotnego (odbudowa). 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejące w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu wyodrćbnione działki 
budowlane; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 30m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -1600m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego -80°; 
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3) wysokość zabudowy: 

a) mieszkaniowej i usługowej – utrzymanie 
stanu dotychczasowego (2 kondygnacje 
naziemne, w tym poddasze uşytkowe), 
maksymalnie 10m, z moşliwością pod-
piwniczenia, 

b) gospodarczej, garaşy – 1 kondygnacja 
naziemna, o maksymalnej wysokości 
5m, bez moşliwości podpiwniczenia, 

c) dla istniejącej zabudowy wyşszej lub po-
siadającej wićkszą liczbć kondygnacji na-
ziemnych plan dopuszcza jej remont i 
rozbudowć z zakazem nadbudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
– 30%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,6; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 40%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) budynków mieszkalnych – w układzie ka-
lenicowym, dwuspadowe i wielospado-
we od 30º do 50º, 

b) wolnostojących garaşy i budynków go-
spodarczych - dwuspadowe i wielospa-
dowe od 15º do 30º; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – blachodachówka, blacha w ar-
kuszach, pokrycia bitumiczne - w kolo-
rach czerwonym, czarnym lub szarym, o 
kolorystyce jednakowej lub podobnej dla 
wszystkich obiektów w kwartale zabu-
dowy, 

b) elewacje - tynki w gamie kolorów paste-
lowych lub białym z moşliwością podzia-
łów przy pomocy gzymsów głównych, 
mićdzypićtrowych i podokiennych, zakaz 
stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 

5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i dóbr kultury współczesnej - 
§ 14, 

f) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) plan dopuszcza lokalizacjć zabudowy go-
spodarczej i garaşy w granicach działek, pod 
warunkiem spełnienia wymogów wynikają-
cych z przepisów odrćbnych; 

3) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń te-
lefonii komórkowej na terenach przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową; 

4) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 24. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1MNz plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna o walorach zabytko-
wych. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciąşliwe związane z zaopatrze-
niem mieszkańców (handel, rzemiosło, ga-
stronomia) zlokalizowane w parterze bu-
dynku; 

2) parkingi; 

3) garaşe i pomieszczenia gospodarcze wolno-
stojące; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: zachowanie istniejącej za-
budowy z moşliwością przebudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejącą w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu nieruchomość; 
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2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 20m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -1600m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego -60°; 

3) wysokość zabudowy: 

a) mieszkaniowo-usługowej – utrzymanie 
stanu dotychczasowego (2 kondygnacje 
naziemne, w tym poddasze), o maksy-
malnej wysokości 8m, z moşliwością 
podpiwniczenia, 

b) gospodarczej, garaşy – 1 kondygnacja 
naziemna, o maksymalnej wysokości 5 
m; bez moşliwości podpiwniczenia, 

c) dla istniejącej zabudowy wyşszej lub po-
siadającej wićkszą liczbć kondygnacji na-
ziemnych plan dopuszcza jej remont i 
rozbudowć z zakazem nadbudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 30%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,6; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 40%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) budynku o funkcji podstawowej od 30 do 
45º, 

b) wolnostojących garaşy i budynków go-
spodarczych - dwuspadowe i wielospa-
dowe od 15º do 45º; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – blachodachówka, blacha w ar-
kuszach, pokrycia bitumiczne - w kolo-
rach czerwonym, czarnym lub szarym, o 
kolorystyce jednakowej lub podobnej dla 
wszystkich obiektów na działce, 

b) elewacje - tynki w gamie kolorów paste-
lowych lub białym z moşliwością podzia-
łów przy pomocy gzymsów głównych, 
mićdzypićtrowych i podokiennych, takşe 
z moşliwością zastosowania obramień 
wokół okien, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia 
obiektu do czasu zagospodarowania zgod-
nie z ustaleniami planu; 

2) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i dóbr kultury współczesnej - 
§ 14, 

f) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

3) plan dopuszcza lokalizacjć zabudowy go-
spodarczej i garaşy w granicach działek, pod 
warunkiem spełnienia wymogów wynikają-
cych z przepisów odrćbnych; 

4) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 25. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1MN do 7MN plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliŝnia-
cza. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowania gospodarcze i garaşe - wbu-
dowane w bryłć budynku lub wolnostojące; 

2) usługi nieuciąşliwe związane z zaopatrze-
niem mieszkańców (handel, rzemiosło, ga-
stronomia) jako wbudowanymi w bryłć bu-
dynku lub wolnostojącymi - nie wićcej niş 
jeden budynek na działce; 
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3) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ścieków, stacje telekomu-
nikacyjne itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością przebudowy i rozbudowy; 

2) moşliwość realizacji nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje nieruchomości zaistniałe 
przed uchwaleniem niniejszego planu; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojącej 18m, 

- dla zabudowy bliŝniaczej – 12 (jeden 
segment), 

b) minimalna powierzchni działki po po-
dziale: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojącej 600m², 

- dla zabudowy bliŝniaczej – 400m² (je-
den segment), 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 60°; 

3) nieprzekraczalna wysokość nowej oraz roz-
budowywanej zabudowy: 

a) mieszkaniowej – 3 kondygnacje naziem-
ne, w tym poddasze, które moşe być 
uşytkowe, razem o maksymalnej wyso-
kości 11m, z moşliwością podpiwnicze-
nia, 

b) usługowej, gospodarczej, garaşy – 
1 kondygnacja naziemna, o maksymalnej 
wysokości 5m, bez moşliwości podpiw-
niczenia, 

c) dla istniejącej zabudowy wyşszej lub po-
siadającej wićkszą liczbć kondygnacji na-
ziemnych plan dopuszcza jej remont i 
rozbudowć z zakazem nadbudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 30%; 

 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnosto-
jącej: 0,6, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliŝniaczej: 
0,8; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 40%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługo-
wych: płaskie, dwuspadowe i wielospa-
dowe o nachyleniu połaci dachowych od 
30º do 45º, 

b) dla wolnostojących garaşy i budynków 
gospodarczych: jednospadowe i wielo-
spadowe o nachyleniu połaci dachowych 
od 15º do 45º; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – pokrycie bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały o kolorystyce 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce, w kolorze brązo-
wym, ceglastym, czerwonym, szarym lub 
czarnym, w kolorze brązowym, cegla-
stym, czerwonym, szarym lub czarnym, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych lub białym, oraz kamień i drewno 
w barwach naturalnych, zakaz stosowa-
nia okładzin z blach i tworzyw sztucz-
nych, 

c) ogrodzenia – kamień, cegła, drewno, me-
tal, w barwach dostosowanych do kolo-
rystyki budynku i ogrodzeń sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 
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d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i dóbr kultury współczesnej - 
§ 14, 

f) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń te-
lefonii komórkowej na terenach przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową; 

3) w przypadku zabudowy bliŝniaczej jeden 
segment moşe stanowić tylko jeden lokal 
mieszkalny; 

4) plan dopuszcza lokalizacjć zabudowy go-
spodarczej i garaşy w granicach działek, pod 
warunkiem spełnienia wymogów wynikają-
cych z przepisów odrćbnych; 

5) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 26. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 8MN do 10MN plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny o funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej stanowiące stre-
fć dojść, dojazdów i ogrodów dla działek znaj-
dujących sić w ich sąsiedztwie. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infra-
struktury technicznej dla potrzeb lokalnych. 

3. Charakter działań: zakaz realizacji nowej zabu-
dowy mieszkaniowej. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan nie ustala zasad podziału na nowe 
działki; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 50%. 

5. Architektura ogrodzeń: 

1) zachowanie istniejących ogrodzeń, 

2) w przypadku realizacji nowych ogrodzeń 
nakaz stosowania materiałów: kamienia, 
cegły, drewna, metalu, w barwach dosto-
sowanych do kolorystyki budynków miesz-
kalnych. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń te-
lefonii komórkowej na terenach przezna-
czonych pod zabudowć mieszkaniową; 

3) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 27. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1UA plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi administra-
cji, kultury, w tym usługi publiczne. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) parkingi; 

2) zieleń urządzona; 

3) garaşe i pomieszczenia gospodarcze, wol-
nostojące; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) odbudowa obiektów wchodzących w skład 
kompleksu „Białego Pałacu”: 

a) Biały Pałac (willa Adelajda), początek 
XXw., obiekt znajdujący sić na terenie 
wpisanym do rejestru wraz z otoczeniem 
(nr rejestru A-801 z dnia 12.05.2008r.), 
karta ew. nr 658, 

b) Oficyna mieszkalna, początek XXw., wpis 
do rejestru wraz z otoczeniem, nr reje-
stru A-801 z dnia 12.05.2008r., karta ew. 
nr 661; 

2) zachowanie pozostałej istniejącej zabudo-
wy: 

a) oficyna mieszkalna, początek XXw., wpis 
do rejestru wraz z otoczeniem, nr reje-
stru A-801 z dnia 12.05.2008r., karta ew. 
nr 659, 
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b) oficyna mieszkalna, początek XXw., wpis 
do rejestru wraz z otoczeniem, nr reje-
stru A-801 z dnia 12.05.2008r., karta ew. 
nr 660. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejące w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu wyodrćbnione działki 
budowlane; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 50m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -3000m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 70°; 

3) wysokość zabudowy: 

a) usługowej – dostosowana do historycz-
nej wysokości budynków, 

b) gospodarczej, garaşy – 1 kondygnacja 
naziemna, o maksymalnej wysokości 
5m; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 30%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,8; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 40%. 

5. Architektura: forma i charakter zachowanej i 
odtwarzanej zabudowy w uzgodnieniu z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i dóbr kultury współczesnej - 
§ 14, 

f) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) obowiązek zagospodarowania przedpola 
Białego Pałacu (to jest działek o nr ew. 45 i 
46) przy duşym udziale zieleni urządzonej; 

3) plan dopuszcza lokalizacjć zabudowy go-
spodarczej i garaşy w granicach działek, pod 
warunkiem spełnienia wymogów wynikają-
cych z przepisów odrćbnych; 

4) w zabudowie usługowej o charakterze pu-
blicznym naleşy przewidzieć stosowne 
przedsićwzićcia z zakresu obrony cywilnej 
określone w przepisach odrćbnych dotyczą-
cych obronności i bezpieczeństwa państwa; 

5) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 28. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2UA plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi administra-
cji, kultury, w tym usługi publiczne. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) parkingi; 

2) garaşe i pomieszczenia gospodarcze wolno-
stojące; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej lub wbudowane w bryłć 
budynku podstawowego z zapewnieniem 
dostćpu w celach eksploatacyjnych. 

3. Charakter działań: zachowanie istniejącej za-
budowy z moşliwością przebudowy i rozbudo-
wy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejące w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu wyodrćbnione działki 
budowlane; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 40m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -1900m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 80°; 
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3) wysokość zabudowy: 

a) usługowej: utrzymanie stanu dotychcza-
sowego (3 kondygnacje naziemne, w 
tym poddasze uşytkowe), z moşliwością 
podpiwniczenia, 

b) gospodarczej, garaşy – 1 kondygnacja 
naziemna, o maksymalnej wysokości 5 
m; bez moşliwości podpiwniczenia, 

c) dla istniejącej zabudowy wyşszej lub po-
siadającej wićkszą liczbć kondygnacji na-
ziemnych plan dopuszcza jej remont i 
rozbudowć z zakazem nadbudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 40%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,8; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 30%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) budynków usługowych – w układzie ka-
lenicowym, dwuspadowe i wielospado-
we od 20º do 35º, 

b) wolnostojących garaşy i budynków go-
spodarczych - dwuspadowe i wielospa-
dowe od 15º do 35º; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – blachodachówka, blacha w ar-
kuszach, pokrycia bitumiczne - w kolo-
rach czarnym, szarym i brązowym, o ko-
lorystyce jednakowej lub podobnej dla 
wszystkich obiektów na działce, 

b) elewacje- materiał licujący cegła, z moş-
liwością podziałów przy pomocy gzym-
sów głównych, mićdzypićtrowych i pod-
okiennych, takşe z moşliwością zastoso-
wania obramień wokół okien, 

c) ogrodzenia frontowe - kamień, cegła, drew-
no, metal, w barwach dostosowanych do 
kolorystyki budynku i ogrodzeń sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i dóbr kultury współczesnej - 
§ 14, 

f) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) w zabudowie usługowej o charakterze pu-
blicznym naleşy przewidzieć stosowne 
przedsićwzićcia z zakresu obrony cywilnej 
określone w przepisach odrćbnych dotyczą-
cych obronności i bezpieczeństwa państwa; 

3) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 29. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 3UA plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi administra-
cyjno-biurowe w tym usługi publiczne. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) parkingi; 

2) garaşe i pomieszczenia gospodarcze, wbu-
dowane w bryłć budynku lub wolnostojące; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej (cen-
trala telekomunikacyjna, stacje transforma-
torowe itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy; 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejącą w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu nieruchomość; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 30m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -1600m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 80°; 
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3) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 2 
kondygnacje, w tym poddasze, które moşe 
być poddaszem uşytkowym, razem o mak-
symalnej wysokości 10m; z moşliwością 
podpiwniczenia; dla istniejącej zabudowy 
wyşszej lub posiadającej wićkszą liczbć 
kondygnacji naziemnych plan dopuszcza jej 
remont i rozbudowć z zakazem nadbudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 30%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,6; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 30%. 

5. Architektura: 

1) dachy: dwuspadowe o nachyleniu połaci 
dachowych od 15º do 30º, dachy płaskie 
bądŝ oparte na łuku; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – blachodachówka, blacha w ar-
kuszach, pokrycia bitumiczne - w kolo-
rach czarnym, szarym i brązowym, o ko-
lorystyce jednakowej lub podobnej dla 
wszystkich obiektów na działce, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych lub białym oraz kamień i drewno 
w barwach naturalnych, zakaz stosowa-
nia okładzin z blach i tworzyw sztucz-
nych, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

 

2) w zabudowie usługowej o charakterze pu-
blicznym naleşy przewidzieć stosowne 
przedsićwzićcia z zakresu obrony cywilnej 
określone w przepisach odrćbnych dotyczą-
cych obronności i bezpieczeństwa państwa; 

3) obowiązku zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 30. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1U plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi administra-
cyjne, obronności i bezpieczeństwa państwa. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) parkingi; 

2) garaşe i pomieszczenia gospodarcze wolno-
stojące; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej (masz-
ty radiotelekomunikacyjne, stacje transfor-
matorowe, przepompownie ścieków, itp.) z 
zapewnionym dostćpem do drogi publicz-
nej lub wbudowane w bryłć budynku pod-
stawowego z zapewnieniem dostćpu w ce-
lach eksploatacyjnych. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy; 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejącą w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu nieruchomość; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 30m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -2000m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 80°; 

3) maksymalna wysokość nowej zabudowy: – 
3 kondygnacje, o maksymalnej wysokości 
12m; z moşliwością podpiwniczenia; dla ist-
niejącej zabudowy wyşszej lub posiadającej 
wićkszą liczbć kondygnacji naziemnych plan 
dopuszcza jej remont i rozbudowć z zaka-
zem nadbudowy; 
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4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 30%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,9; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 30%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) zabudowa usługowa: dwuspadowe i wie-
lospadowe o nachyleniu połaci dacho-
wych od 15º do 30º bądŝ płaskie; 

b) zabudowa gospodarcza, garaşe: płaskie, 
jednospadowe, dwuspadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 5º do 30º; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń : 

a) dachy – dachówka ceramiczna, dachów-
ka cementowa, blachodachówka, blacha 
w arkuszach, pokrycia bitumiczne - w ko-
lorach czarnym, szarym, brązowym lub 
czerwieni, o kolorystyce jednakowej lub 
podobnej dla wszystkich obiektów na 
działce, 

b) elewacje - tynki w gamie kolorów paste-
lowych i białym oraz kamień i drewno w 
barwach naturalnych, zakaz stosowania 
okładzin z blach i tworzyw sztucznych, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) w zabudowie usługowej o charakterze pu-
blicznym naleşy przewidzieć stosowne 
przedsićwzićcia z zakresu obrony cywilnej 

określone w przepisach odrćbnych dotyczą-
cych obronności i bezpieczeństwa państwa; 

3) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 31. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2U plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi administra-
cyjno-biurowe, oświaty, kultury, w tym usługi 
o charakterze publicznym. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) obiekty i urządzenia ćwiczebne, szkolenio-
we, sportowe i rekreacyjne; 

2) zieleń urządzona; 

3) obiekty małej architektury; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej, 

5) parkingi. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością rozbudowy; 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejącą w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu nieruchomość; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 25m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -3000m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 60°; 

3) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 3 
kondygnacje, w tym poddasze, które moşe 
być poddaszem uşytkowym, razem o mak-
symalnej wysokości 12m; z moşliwością 
podpiwniczenia; dla istniejącej zabudowy 
wyşszej lub posiadającej wićkszą liczbć 
kondygnacji naziemnych plan dopuszcza jej 
remont i rozbudowć z zakazem nadbudowy; 
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4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 50%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 1,5; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 20%. 

5. Architektura: 

1) dachy: dwuspadowe i wielospadowe o na-
chyleniu połaci dachowych od 15o do 45º 
oraz dachy płaskie bądŝ oparte na łuku; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – pokrycie bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały o kolorystyce 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce, w kolorze brązo-
wym, ceglastym, czerwonym, szarym lub 
czarnym, w kolorze brązowym, cegla-
stym, czerwonym, szarym lub czarnym, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych lub białym oraz kamień i drewno 
w barwach naturalnych, zakaz stosowa-
nia okładzin z blach i tworzyw sztucz-
nych, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan dopuszcza połączenie terenu 2U z tere-
nem oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1UO w celu stworzenia zespołu usług 
oświaty, przy spełnieniu ustaleń szczegóło-
wych dla obu terenów, dotyczących archi-
tektury i warunków urbanistycznych; 

2) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

3) w zabudowie usługowej o charakterze pu-
blicznym naleşy przewidzieć stosowne 
przedsićwzićcia z zakresu obrony cywilnej 
określone w przepisach odrćbnych dotyczą-
cych obronności i bezpieczeństwa państwa; 

4) obowiązku zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 32. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 3U plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi administra-
cyjno-biurowe, oświaty i kultury. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) parkingi; 

2) zieleń urządzona; 

3) garaşe i pomieszczenia gospodarcze, wbu-
dowane w bryłć budynku lub wolnostojące; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością rozbudowy; 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejącą w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu nieruchomość; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 30m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -2000m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 60°; 

3) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondy-
gnacje, w tym poddasze, które moşe być 
poddaszem uşytkowym, razem o maksy-
malnej wysokości 10m; z moşliwością pod-
piwniczenia; dla istniejącej zabudowy wyş-
szej lub posiadającej wićkszą liczbć kondy-
gnacji naziemnych plan dopuszcza jej re-
mont i rozbudowć z zakazem nadbudowy; 
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4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 40%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,8; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 30%. 

5. Architektura: 

1) dachy: dwuspadowe i wielospadowe o na-
chyleniu połaci dachowych od 15º do 45º, 
dachy płaskie bądŝ oparte na łuku; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – pokrycie bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały o kolorystyce 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce, w kolorze brązo-
wym, ceglastym, czerwonym, szarym lub 
czarnym, w kolorze brązowym, cegla-
stym, czerwonym, szarym lub czarnym, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych lub białym oraz kamień i drewno 
w barwach naturalnych, zakaz stosowa-
nia okładzin z blach i tworzyw sztucz-
nych, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) obowiązku zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

 

 

 

§ 33. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 4U plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi gastrono-
miczne, handlowe, biurowe kultury. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infra-
struktury technicznej (stacje transformatorowe, 
przepompownie ścieków, itp.) z zapewnionym 
dostćpem do drogi publicznej lub wbudowane 
w bryłć budynku podstawowego z zapewnie-
niem dostćpu w celach eksploatacyjnych. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy, z moşli-
wością przebudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejące w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu działki budowlane; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 6m, 

b) minimalna powierzchnia działki -35m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 80°; 

3) maksymalna wysokość nowej zabudowy 2 
kondygnacje, w tym poddasze, które moşe 
być poddaszem uşytkowym, razem o mak-
symalnej wysokości 8m; z moşliwością 
podpiwniczenia; dla istniejącej zabudowy 
wyşszej lub posiadającej wićkszą liczbć 
kondygnacji naziemnych plan dopuszcza jej 
remont i rozbudowć z zakazem nadbudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 100%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 2; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 10% dla całej jednostki 4U. 

5. Architektura: 

1) dachy: dwuspadowe i wielospadowe -
utrzymanie stanu dotychczasowego; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 
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a) dachy – pokrycia bitumiczne, blacha, o 
kolorystyce jednakowej lub podobnej dla 
wszystkich obiektów w ciągu zabudowy, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych lub białym oraz kamień i drewno 
w barwach naturalnych, zakaz stosowa-
nia okładzin z blach i tworzyw sztucz-
nych, 

c) ogrodzenia frontowe w czćści niezabu-
dowanej – kamień, cegła, drewno, metal, 
w barwach dostosowanych do kolory-
styki budynku i ogrodzeń sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania - 
§ 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodniczego - 
§ 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących dzia-
łek - § 16; 

f) obowiązku zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 34. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 5U plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty, 
kultury, administracyjno-biurowe, w tym usługi 
o charakterze publicznym. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia rekreacyjne; 

2) zieleń urządzona; 

3) obiekty małej architektury; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z moşli-
wością rozbudowy; 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejącą w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu nieruchomość; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 50m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -4500m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 80°; 

3) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 2 
kondygnacje, w tym poddasze, które moşe 
być poddaszem uşytkowym, razem o mak-
symalnej wysokości 10m, z moşliwością 
podpiwniczenia, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki- 30%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy- 0,6; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 30%. 

5. Architektura: 

1) dachy: dwuspadowe i wielospadowe o na-
chyleniu połaci dachowych od 15 do 45º 
oraz dachy płaskie bądŝ oparte na łuku; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – pokrycie bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały o kolorystyce 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce, w kolorze brązo-
wym, ceglastym, czerwonym, szarym lub 
czarnym, w kolorze brązowym, cegla-
stym, czerwonym, szarym lub czarnym, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych lub białym oraz kamień i drewno 
w barwach naturalnych, zakaz stosowa-
nia okładzin z blach i tworzyw sztucz-
nych, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiązek zachowania istniejącego zespołu 
zieleni wysokiej, znajdującej sić w sąsiedz-
twie ul. Harcerskiej; 
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2) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

3) w odległości 6 m od osi istniejących napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 15kV 
obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej oraz zabudowy przeznaczo-
nej na stały pobyt ludzi; lokalizacja innych 
obiektów budowlanych wymaga uzyskania 
zgody zakładu energetycznego; 

4) w zabudowie usługowej o charakterze pu-
blicznym naleşy przewidzieć stosowne 
przedsićwzićcia z zakresu obrony cywilnej 
określone w przepisach odrćbnych dotyczą-
cych obronności i bezpieczeństwa państwa; 

5) obowiązku zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 35. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1UO plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty, 
kultury, administracyjno-biurowe, w tym usługi 
o charakterze publicznym. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne; 

2) parkingi; 

3) garaşe i pomieszczenia gospodarcze, wbu-
dowane w bryłć budynku lub wolnostojące; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy, z moşli-
wością rozbudowy; 

 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejącą w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu nieruchomość; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 40m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -4000m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego -80°; 

3) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 3 
kondygnacje, w tym poddasze, które moşe 
być poddaszem uşytkowym, razem o mak-
symalnej wysokości 12m; z moşliwością 
podpiwniczenia; dla istniejącej zabudowy 
wyşszej lub posiadającej wićkszą liczbć 
kondygnacji naziemnych plan dopuszcza jej 
remont i rozbudowć z zakazem nadbudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 50%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 1,5; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 20%. 

5. Architektura: 

1) dachy: dwuspadowe i wielospadowe o na-
chyleniu połaci dachowych od 15º do 45º, 
dachy płaskie bądŝ oparte na łuku; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – pokrycie bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały o kolorystyce 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce, w kolorze brązo-
wym, ceglastym, czerwonym, szarym lub 
czarnym, w kolorze brązowym, cegla-
stym, czerwonym, szarym lub czarnym, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamień i drewno w barwach 
naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 
blach i tworzyw sztucznych, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 
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6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan dopuszcza połączenie terenu 1UO z te-
renem oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2U w celu stworzenia zespołu usług 
oświaty, przy spełnieniu ustaleń szczegóło-
wych dla obu terenów, dotyczących archi-
tektury i warunków urbanistycznych; 

2) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

3) w zabudowie usługowej o charakterze pu-
blicznym naleşy przewidzieć stosowne 
przedsićwzićcia z zakresu obrony cywilnej 
określone w przepisach odrćbnych dotyczą-
cych obronności i bezpieczeństwa państwa; 

4) obowiązku zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 36. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2UO plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty, 
kultury, administracyjno-biurowe, w tym usługi 
o charakterze publicznym. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia sportowe i rekreacyjne; 

2) parkingi; 

3) garaşe i pomieszczenia gospodarcze, wbu-
dowane w bryłć budynku lub wolnostojące; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy, z moşli-
wością rozbudowy; 

 

2) realizacja nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejącą w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu nieruchomość; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 100m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -14000m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 80°; 

3) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 
3 kondygnacje, w tym poddasze, które moşe 
być poddaszem uşytkowym, razem o mak-
symalnej wysokości 15m; z moşliwością 
podpiwniczenia; dla istniejącej zabudowy 
wyşszej lub posiadającej wićkszą liczbć 
kondygnacji naziemnych plan dopuszcza jej 
remont i rozbudowć z zakazem nadbudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 20%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,6; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 30%. 

5. Architektura: 

1) dachy: dwuspadowe i wielospadowe o na-
chyleniu połaci dachowych od 15º do 45º, 
dachy płaskie bądŝ oparte na łuku; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – pokrycie bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały o kolorystyce 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce, w kolorze brązo-
wym, ceglastym, czerwonym, szarym lub 
czarnym, w kolorze brązowym, cegla-
stym, czerwonym, szarym lub czarnym, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamień i drewno w barwach 
naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 
blach i tworzyw sztucznych, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 
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6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13; 

2) w zabudowie usługowej o charakterze pu-
blicznym naleşy przewidzieć stosowne 
przedsićwzićcia z zakresu obrony cywilnej 
określone w przepisach odrćbnych dotyczą-
cych obronności i bezpieczeństwa państwa; 

3) obowiązku zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 37. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 3UO plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: teren usług oświa-
ty stanowiący strefć dojść, dojazdów i zieleni 
urządzonej dla przedszkola. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infra-
struktury technicznej dla potrzeb lokalnych. 

3. Charakter działań: zakaz realizacji nowej zabu-
dowy usługowej. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan nie ustala zasad podziału na nowe 
działki, zachowując istniejące podziały; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 50%. 

5. Architektura ogrodzeń: 

1) zachowanie istniejących ogrodzeń; 

2) w przypadku realizacji nowych ogrodzeń 
nakaz stosowania materiałów: kamienia, 
cegły, drewna, metalu, w barwach dosto-
sowanych do kolorystyki budynku przed-
szkola. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 38. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1US plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i 
rekreacji. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zieleń urządzona; 

2) obiekty małej architektury; 

3) parkingi; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejących budowli i obiek-
tów; 

2) realizacja nowych obiektów. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje nieruchomości zaistniałe 
przed uchwaleniem niniejszego planu; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 90m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -14000m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 80°; 

3) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 

a) usługowej oraz obiektów sportowych – 
3 kondygnacje naziemne, w tym podda-
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sze, które moşe być poddaszem uşytko-
wym, razem o maksymalnej wysokości 
15m, z moşliwością podpiwniczenia, 

b) gospodarczej, garaşy – 1 kondygnacja 
naziemna, o maksymalnej wysokości 
6m; bez moşliwości podpiwniczenia, 

c) dla istniejącej zabudowy wyşszej lub po-
siadającej wićkszą liczbć kondygnacji na-
ziemnych plan dopuszcza jej remont i 
rozbudowć z zakazem nadbudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 20%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,3; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 60%. 

5. Architektura: 

1) dachy: dwuspadowe i wielospadowe o na-
chyleniu połaci dachowych od 15º do 45º, 
płaskie lub oparte na łuku; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – pokrycie bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały o kolorystyce 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce, w kolorze brązo-
wym, ceglastym, czerwonym, szarym lub 
czarnym, w kolorze brązowym, cegla-
stym, czerwonym, szarym lub czarnym, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamień i drewno w barwach 
naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 
blach i tworzyw sztucznych, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 39. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2US plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i 
rekreacji. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zieleń urządzona; 

2) obiekty małej architektury; 

3) parkingi; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejących budowli i obiek-
tów; 

2) realizacja nowych obiektów. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje nieruchomości zaistniałe 
przed uchwaleniem niniejszego planu; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 60m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -4000m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 80°; 

3) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 
2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze, 
które moşe być poddaszem uşytkowym, ra-
zem o maksymalnej wysokości 10m; z moş-
liwością podpiwniczenia; dla istniejącej za-
budowy wyşszej lub posiadającej wićkszą 
liczbć kondygnacji naziemnych plan do-
puszcza jej remont i rozbudowć z zakazem 
nadbudowy, 
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4) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
(łącznie z budowlami sportowymi): 10%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,2; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 30%. 

5. Architektura: 

1) dachy: dwuspadowe i wielospadowe o na-
chyleniu połaci dachowych od 15º do 45º, 
płaskie lub oparte na łuku; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – pokrycie bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały o kolorystyce 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce, w kolorze brązo-
wym, ceglastym, czerwonym, szarym lub 
czarnym, w kolorze brązowym, cegla-
stym, czerwonym, szarym lub czarnym, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamień i drewno w barwach 
naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 
blach i tworzyw sztucznych, 

c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 40. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1W plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: ujćcie wody oligo-
ceńskiej dla potrzeb mieszkańców. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zieleń urządzona; 

2) urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.) z zapewnionym dostćpem do 
drogi publicznej. 

3. Charakter działań: zachowanie istniejącej za-
budowy z moşliwością przebudowy i rozbudo-
wy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejącą w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu nieruchomość; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 20m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -700m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 80°; 

3) wysokość zabudowy– 2 kondygnacje na-
ziemne o maksymalnej wysokości 8m, z 
moşliwością podpiwniczenia; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 25%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,5; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 60%. 

5. Architektura: 

1) dachy: utrzymanie stanu dotychczasowego; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – blachodachówka, blacha w ar-
kuszach, pokrycia bitumiczne - w kolo-
rach brązowym, czerwonym, czarnym 
lub szarym, o kolorystyce jednakowej lub 
podobnej dla wszystkich obiektów na 
działce, 

b) elewacje - tynki w gamie kolorów paste-
lowych lub białym z moşliwością podzia-
łów przy pomocy gzymsów głównych, 
mićdzypićtrowych i podokiennych, takşe 
z moşliwością zastosowania obramień 
wokół okien, 
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c) ogrodzenia frontowe – kamień, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeń 
sąsiednich. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 41. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1ZD plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: ogródki działkowe. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infra-
struktury technicznej (stacje transformatorowe, 
przepompownie ścieków, itp.) z zapewnionym 
dostćpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowa-
nia; 

2) realizacja nowych budynków i obiektów 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

4. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) plan ustala ochronć i zachowanie istniejącej 
zieleni wysokiej. 

§ 42. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1ZP do 3ZP plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, 
wraz z: 

1) ścieşkami, chodnikami, placami itp.; 

2) obiektami małej architektury; 

3) urządzeniami wyposaşenia (latarnie, kosze 
ławki itp.); 

4) placami zabaw; 

5) urządzeniami infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ścieków, itp.) z zapewnio-
nym dostćpem do drogi publicznej. 

2. Charakter działań: ochrona istniejącej zieleni. 

3. Warunki urbanistyczne: 

1) zachowanie istniejących urządzeń i obiek-
tów. 

4. Architektura budynków i obiektów związanych 
z infrastrukturą techniczną: 

1) gabaryty obiektów i budynków zgodne z ich 
technologią; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cemen-
towa oraz inne materiały naśladujące 
dachówkć, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamień i drewno w barwach 
naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 
blach i tworzyw sztucznych. 

5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

c) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 154 – 29978 – Poz. 4581 
 

d) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) zakaz grodzenia terenu; 

3) plan ustala ochronć i zachowanie istniejącej 
zieleni wysokiej; 

4) plan ustala zachowanie istniejącego pomni-
ka poświćconego pamićci şołnierzy ruchu 
oporu, znajdującego sić na terenie 2ZP; 

5) plan ustala moşliwość lokalizowania ścieşek 
rowerowych przebiegających przez tereny 
zieleni urządzonej. 

§ 43. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 4ZP plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: przestrzeń pu-
bliczna w formie zieleni urządzonej ogólnodo-
stćpnej, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 
społecznych, wraz z: 

1) ścieşkami, chodnikami, placami itp.; 

2) obiektami małej architektury; 

3) urządzeniami wyposaşenia (latarnie, kosze 
ławki itp.); 

4) placami zabaw; 

5) urządzeniami infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ścieków, itp.) z zapewnio-
nym dostćpem do drogi publicznej. 

2. Charakter działań: 

1) zagospodarowaniu terenu w sposób ogól-
nodostćpny, poprzez: 

- rewaloryzacjć istniejącej zieleni wysokiej 
i niskiej, 

- realizacjć nowych obiektów i urządzeń 
parkowych. 

2) zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
jako całościowej, jednolitej stylowo i funk-
cjonalnie inwestycji. 

3. Warunki urbanistyczne: 

1) ze wzglćdu na ogólnodostćpny charakter te-
renu, nie ustala sić zasad podziału; 

2) zakaz grodzenia terenu. 

4. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad kształtowania przestrzeni publicz-
nych - § 10, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 44. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1ZP,U plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, 
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszą-
cymi. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciąşliwe związane z zaopatrze-
niem mieszkańców (handel, rzemiosło, ga-
stronomia) zlokalizowane w budynku wieşy 
ciśnień lub do niej dobudowane; 

2) obiektami małej architektury; 

3) urządzeniami infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ścieków, itp.) z zapewnio-
nym dostćpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) plan zachowuje istniejącą w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu nieruchomość; 

2) zachowanie istniejącej wieşy ciśnień z moş-
liwością rozbudowy i dobudowy; 

3) ochrona i rewaloryzacja istniejącej zieleni; 

4) realizacja nowych obiektów. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) zakaz grodzenia terenu; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 30m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -1600m², 
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c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 80°; 

3) zachowanie gabarytów, parametrów i archi-
tektury dawnej wieşy ciśnień, a w przypad-
ku jej rozbudowy nieprzekraczalna wyso-
kość zabudowy: 2 kondygnacje naziemne, w 
tym poddasze, które moşe być poddaszem 
uşytkowym, razem o maksymalnej wysoko-
ści 10m; dla istniejącej zabudowy wyşszej 
lub posiadającej wićkszą liczbć kondygnacji 
naziemnych plan dopuszcza jej remont i 
rozbudowć z zakazem nadbudowy; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 20%; 

5) maksymalna intensywność zabudowy: 0,4; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 60%. 

5. Architektura w odniesieniu do nowych obiek-
tów: 

1) dachy: dwuspadowe i wielospadowe od 20º 
do 35º, płaskie, oparte na łuku; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

a) dachy – blachodachówka, blacha w ar-
kuszach, pokrycia bitumiczne - w kolo-
rach czarnym lub szarym o kolorystyce 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów w kwartale zabudowy, 

b) elewacje - materiał licujący cegła, z moş-
liwością podziałów przy pomocy gzym-
sów głównych, mićdzypićtrowych i pod-
okiennych, a takşe z moşliwością zasto-
sowania obramień wokół okien; detale ze 
szkła, metalu, drewna; zakaz stosowania 
okładzin z tworzyw sztucznych, 

c) forma i charakter nowej zabudowy i ele-
wacji w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i dóbr kultury współczesnej - 
§ 14, 

f) zasady scalania i podziału istniejących 
działek - § 16; 

2) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 19. 

§ 45. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1KS i 2KS plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: urządzenia komu-
nikacji samochodowej w zieleni urządzonej 
wraz z obiektami towarzyszącymi. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infra-
struktury technicznej dla potrzeb lokalnych z 
zapewnionym dostćpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działań: 

1) zachowanie istniejących garaşy z moşliwo-
ścią remontu i przebudowy, na terenie 
oznaczonym symbolem 2KS; 

2) urządzenie parkingów na terenie oznaczo-
nym symbolem 1KS z udziałem zieleni 
urządzonej. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan zachowuje istniejące w dniu wejścia w 
şycie ustaleń planu nieruchomości; 

2) plan ustala moşliwość scalania i podziału 
nieruchomości na działki budowlane z za-
chowaniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokość krótszego boku 
działki – 10m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale -1000m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego - 80°; 

3) zakaz wprowadzania nowej zabudowy; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 20%. 

5. Architektura garaşy: 

1) dachy: płaskie, jednospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 0º do 10º; 
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2) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji: 

a) dachy – pokrycia bitumiczne, blacha, 
szare bądŝ czarne, o kolorystyce jedna-
kowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na danym terenie; 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych lub białym, oraz kamień i drewno 
w barwach naturalnych, zakaz stosowa-
nia okładzin z blach i tworzyw sztucz-
nych. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) przy urządzaniu parkingu na terenie ozna-
czonym symbolem 1KS, plan ustala obo-
wiązek dokonania nowych nasadzeń zieleni 
wysokiej w miejscach wkomponowanych w 
projektowane zagospodarowanie i nie bć-
dących w kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
od strony drogi; podłoşe czćści parkingo-
wych wykonać naleşy z płyt z otworami 
umoşliwiającymi rozwój traw i infiltracjć 
wody do gruntu; 

2) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 
ochrony, nakazów i zakazów wymienionych 
w ustaleniach ogólnych dla wszystkich te-
renów a w szczególności: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - 
§ 11, 

c) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 12, 

d) zasad ochrony środowiska przyrodnicze-
go - § 13, 

e) zasad scalenia i podziału istniejących 
działek - § 16. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 46. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36, ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala sić stawkć procentową, słuşącą 
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-
ści nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, w 
nastćpującej wysokości: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami MN –5%; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami MW, 
MWz; MNz; U; UA; UO; US; ZP, U –1%; 

3) dla pozostałych terenów nie wymienionych w 
pkt. 1) i 2) -0,1%. 

§ 47. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczćtych przed dniem wejścia w 
şycie niniejszej uchwały, a nie zakończonych de-
cyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 

§ 48. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Miasta Piastowa. 

§ 49. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 50. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie: 

Grzegorz Szuplewski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LII/243/2009 
Rady Miejskiej w Piastowie 

z dnia 23 czerwca 2009r. 
 

Wykaz uwag nieuwzglćdnionych, wniesionych do wyłoşonego do publicznego wglądu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czćści Piastowa „Harcerska” 

 
L.p. Data 

wpływu 
wniosku 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości  
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu  
dla nieruchomości,  

której dotyczy uwaga 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 10.06.2009r. Eurogrunt  
Andrzej Szymanowski 

ul. Postćpu 17 

02-676 Warszawa 

Wnosi o umoşliwienie w 
zapisach treści planu zagospoda-
rowania przestrzennego zabu-
dowy mieszkaniowej z usługami 
w parterze nie przekraczającej 
wysokości 14m z dachem 
płaskim na działce nr 153. 

W załączeniu wnioskodawca 
przedstawia sposób zagospoda-
rowania działki, 

Dz. o nr ew. 153 
obrćb 5 

Przeznaczenie podstawowe: 
usługi oświaty, kultury, 
administracyjno-biurowe, w 
tym usługi o charakterze 
publicznym. 

Przeznaczenie dopuszczalne: 

urządzenia rekreacyjne; 

zieleń urządzona; 

obiekty małej architektury; 

urządzenia infrastruktury 
technicznej (stacje transforma-
tor.), przepompownie ścieków, 
itp.) z zapewnionym dostćpem 
do drogi publicznej. 

Miejscowy planu zagospodarowania 
przestrzennego czćści Piastowa „Harcer-
ska” został sporządzony na podstawie i w 
zgodności z ustaleniami Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Piastowa, zatwier-
dzonym uchwałą nr XXXV/163/2008 Rady 
Miejskiej Piastowa z dnia 1 lipca 2008r. 
Powyşszy dokument przeznaczał teren 
opisany w planie symbolem 5U pod strefć 
o przewadze usług (oznaczenie w studium 
1U). Obowiązujące studium jako dokument 
o znaczeniu globalnym -obszar całego 
miasta, duşa skala, złoşoność problemów, 
wielość, róşnorodność zabudowy oraz 
swojej ustawowej roli – dokumentu 
koordynującego powstające plany miej-
scowe podzieliło obszar miasta na strefy 
funkcjonalne. 

Oznaczenie 1U-strefy o przewadze usług 
nie odnosi sić jedynie do spornej działki 
153 lecz jest oznaczeniem wszystkich usług 
na terenie Piastowa np.: szkół, policji, staşy 
poşarnej, instytutu gumowego stomil, 
hipermatketu Tesco itp. Jednocześnie szraf 
(poziome paski brązowe) symbolizujący 
dopuszczalne funkcje uzupełniające 
(mieszkaniowe) takşe jest oznaczeniem 
pojawiającym sić w wićkszości terenów 
usługowych miasta. Zasady realizacji w 
planach ustaleń studium zawarte są w jego 
tekście. Dla funkcji „U – usługi, w tym 
usługi oświaty, kultury, kultu, ogólnomiej-
skie i podstawowe oraz usługi połączone z 
rzemiosłem – moşliwe jest zachowanie 
istniejącej i realizacja nowej zabudowy, 
przy zachowaniu podstawowych parame-
trów do zastosowania w planach miejsco-
wych: 

a) maksymalna wysokość zabudowy dla 
budynków wolnostojących 11m 

b) układ zabudowy – budynki wolnosto-
jące a w miejscach oznaczonych na 
rysunku studium symbolem graficz-
nym – usługi w kondygnacjach nad-
ziemnych połączone z funkcją miesz-
kaniową w wyşszych czćściach bu-
dynków, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna dla działek nowo zabudowy-
wanych 30%, 

d) dachy o kącie nachylenia: 5o – 50o 
Dopuszczalne funkcje towarzyszące 
podstawowemu przeznaczeniu terenu. 

Wskazuje sić moşliwość dopuszczenia 
realizacji funkcji towarzyszących terenom o 
innym przeznaczeniu, określonych na 
rysunku studium oznaczeniami graficzny-
mi: 

1) strefy wskazane do lokalizowania 
usług, w tym usług w budynkach 
wolnostojących, 

2) strefy, w których wskazane jest 
dopuszczenie funkcji mieszkaniowej, 
towarzyszącej funkcji podstawowej, 
pod warunkiem, şe zabudowa nie 
przekroczy 14m, 

3) strefy, w których wskazane jest 
dopuszczenie funkcji mieszkaniowej, 
towarzyszącej funkcji podstawowej, 
pod warunkiem, şe zabudowa nie 
przekroczy 18m wysokości i nie bćdzie 
nişsza niş 14m, 

4) strefy, w których wskazane jest 
dopuszczenie produkcji o ograniczo-
nej uciąşliwości, towarzyszącej funkcji 
podstawowej. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 154 – 29983 – Poz. 4581 
 

Ustawowy obowiązek pełnej zgodności 
planów miejscowych z wytycznymi 
studium doprowadził do uszczegółowienia 
przyjćtych juş rozwiązań. Ustalenia zawarte 
w wytycznych dla zagospodarowania 
obiektów strefy 1U zostały doprecyzowane 
w planie miejscowym w oparciu o istnieją-
cy stan zagospodarowania, sposób 
uşytkowania, dotychczasowe plany 
miejscowe, politykć przestrzenną prowa-
dzoną przez gminć. 

Działka 153 zagospodarowana jest budyn-
kiem niedziałającego od paru lat przedszko-
la oraz wartościowym, starym drzewosta-
nem. Obiekt zgodnie z pełnioną dotychczas 
funkcją ma jedną kondygnacjć i nie 
przekracza 6m. W nieobowiązującym od 
2003r planie ogólnym miasta Piastowa był 
to teren usług oświaty i usług sportu. W 
związku z powyşszym ustalenia zawarte w 
planie miejscowym dla jednostki 5U mają 
swoje uzasadnienie w przestrzeni, dotych-
czasowym obrocie prawnym i ustaleniach 
studium. Ze wzglćdu na specyficzny rodzaj 
usług jak i sposób zagospodarowania 
gmina uznaje za niewskazane skorzystania 
z przysługującego jej prawa „moşliwości 
dopuszczenia funkcji towarzyszących w 
postaci zabudowy mieszkaniowej”. 
Załoşeniem polityki miasta jest zagospoda-
rowanie terenów pomićdzy ul. Harcerską a 
al Tysiąclecia, ul. 11Listopada a ul. 
Dworcową (na terenie opracowania) jako 
przestrzeni usług publicznych, oświato-
wych, sportowych, rekreacyjnych, admini-
stracyjnych, zieleni parkowej. Z tego 
powodu dopuszczenie zabudowy aparta-
mentowej/mieszkaniowej o jaką prosi 
wnioskodawca stanowiłoby wyjątek w 
regule zagospodarowania tej czćści miasta. 

Załączona do uwagi koncepcja zagospoda-
rowania działki 153 daje dostateczny wgląd 
w zamierzenia inwestycyjne wnioskodawcy 
i pozwala stwierdzić, şe nie uwzglćdnia ona 
ani ustaleń opracowywanego projektu 
planu, ani ustaleń studium uwarunkowań, 
ani istniejącego zagospodarowania ani 
zasad dobrego sąsiedztwa. Wbrew 
ustaleniom dokumentów planistycznych 
podstawowym sposobem zagospodaro-
wania jest wysoka zabudowa mieszkanio-
wa(4 kondygnacje -5324m²)zaś zabudowa 
usługowa stanowi jedynie czćść parteru 
(820m²). Proporcje zabudowy mieszkanio-
wej do usługowej zostały odwrócone i 
usługi stanowią zaledwie 13%powierzchni 
całkowitej. Wyliczony wskaŝnik powierzch-
ni biologicznie czynnej(36%) jest niespójny 
z rysunkiem koncepcji: miejsca „zieleni w 
100%” pokrywają sić z wejściami do 
budynków, które ze swej natury są 
utwardzone. Dodatkowo koncepcja zakłada 
wycićcie wićkszości starego i bardzo 
wartościowego drzewostanu, w miejscu 
którego zaproponowano zabudowć i garaş 
podziemny. Dopuszczenie wysokiej 14m 
zabudowy mieszkaniowej „wdzierajacej 
sić” w kompleks terenów zielonych -
zaplecze szkoły, boisko sportowe, ogrody 
działkowe(w przyszłości tereny sportowe), 
zaplecze szkoły godzi w zasadć dobrego 
sąsiedztwa i ładu przestrzennego. 

Biorąc powyşsze pod uwagć niezrozumia-
łym i nieuzasadnionym jest przyjćcie 
rozwiązań zaproponowanych w przedsta-
wianej koncepcji. Zaprezentowana 
propozycja nie jest zgodna z wydanym w 
dniu 22.07.2008 wypisem ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piastowa. 
Dodatkowo informujć, şe wypis taki miał 
charakter jedynie informacji, gdyş studium 
zgodnie z art. 9 pkt.5 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym nie jest aktem 
prawa miejscowego 
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2. 10.06.2009r. Elşbieta i Bogusław 
R. Zagórscy 

ul. Lenartowicza 6 

05-820 Piastów 

Wnoszą o odrzucenie propozycji 
przeznaczenia omawianego 
terenu -4ZP- pod zieleń miejską i 
przeznaczenie go pod zabudowć 
inwestycyjną. Natomiast 
stosunku do działki nr 40 
stanowiącej własność wniosko-
dawców, wnoszą o uznanie jej za 
obszar, który moşna wykorzystać 
pod inwestycje edukacyjno 
kulturalne. Wnioskodawcy 
zamierzają wnieść na niej 
budynek dla załoşonego 18lat 
temu Instytutu Ibn Chalduna. 
Pozostawienie w planie posze-
rzonej ulicy 11 Listopada 
spowoduje równieş istotny 
ubytek powierzchni posiadanej 
działki, do wielkości uniemoşli-
wiającej jakiekolwiek jej wyko-
rzystanie. 

Wnioskodawcy podnoszą 
kwestić ograniczania praw 
właścicielskich i obnişenia 
wartości gruntu. 

Za nieuzasadnione uwaşają 
poszerzenie drogi 11Listopada -
2KDL. 

Wnioskodawcy proponują 
lokalizacjć kompleksów zieleni 
parkowej i rekreacyjnej po 
północnej stronie torów kolejo-
wych. 

Wnioskodawcy podnoszą 
kwestić bezpieczeństwa w parku 
przy ulicy 11 Listopada. 

Teren 4ZP  
oraz działka  
o nr ew.: 40 

Przeznaczenie podstawowe: 
przestrzeń publiczna w formie 
zieleni urządzonej ogólnodo-
stćpnej, sprzyjający nawiązy-
waniu kontaktów społecznych, 
wraz z: 

ścieşkami, chodnikami, 
placami itp.; 

obiektami małej architektury; 

urządzeniami wyposaşenia 
(latarnie, kosze ławki itp.); 

placami zabaw; 

urządzeniami infrastruktury 
technicznej dla potrzeb 
lokalnych (stacje transforma-
tor.), przepompownie ścieków, 
itp.) z zapewnionym dostćpem 
do drogi publicznej. 

Charakter działań: 

zagospodarowaniu terenu w 
sposób ogólnodostćpny, 
poprzez: 

rewaloryzacja istniejącej 
zieleni wysokiej i niskiej, 

realizacja nowych obiektów i 
urządzeń parkowych. 

zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej jako całościowej, 
jednolitej stylowo i funkcjo-
nalnie inwestycji. 

Miejscowy planu zagospodarowania 
przestrzennego czćści Piastowa „Harcer-
ska” został sporządzony na podstawie i w 
zgodności z ustaleniami Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Piastowa, zatwier-
dzonym uchwałą nr XXXV/163/2008 Rady 
Miejskiej Piastowa z dnia 1 lipca 2008r. 
Powyşszy dokument przeznaczał teren 
opisany w planie symbolem 4ZP pod zieleń 
publiczną i izolacyjną zagospodarowaną 
jako przestrzeń publiczna. Ustawowy 
obowiązek pełnej zgodności planów 
miejscowych z wytycznymi studium 
doprowadził do uszczegółowienia przyjć-
tych juş rozwiązań. Według ustaleń planu 
przyszłym zarządcą i inwestorem tych 
terenów bćdzie miasto lub inna instytucja 
oddelegowana do tego zadania. Na terenie 
4 ZP jako przestrzeni obecnie niezabudo-
wanej nie przewiduje sić lokalizacji 
obiektów kubaturowych a jedynie tereno-
we urządzenia sportowo-rekreacyjne. 

Ograniczenie praw własności i regulacja 
kwestii własnościowo-finansowych 
zgodnie z prawem odbywać sić moşe 
dopiero po uprawomocnienia przedmioto-
wego planu na podstawie art. 36 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym i innych 
przepisach odrćbnych. 

Poszerzenie ulicy 11 Listopada na wysoko-
ści terenu 4ZP w liniach rozgraniczających 
do 16,5m („od ogrodzenia do ogrodzenia”) 
nie wiąşe sić z prognozowanym zwićksze-
niem ruchu w omawianym obszarze. 
Pozyskana przestrzeń zgodnie z planem ma 
być wykorzystana na „ lokalizacjć poza 
jezdnią obiektów małej architektury, zieleni 
urządzonej, ciągów komunikacji pieszej i 
rowerowej, miejsc parkingowych ogólno-
dostćpnych, przystanków komunikacji 
zbiorowej, urządzeń związanych z eksplo-
atacją dróg oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej, jeşeli zezwalają na to przepisy 
odrćbne” (§19 pkt7.uchwały planu); 

Lokalizacja kompleksów zieleni parkowej i 
rekreacyjnej po północnej stronie torów 
kolejowych wykracza poza granice planu w 
związku z czym pod wzglćdem formalnym 
jest niemoşliwa do uwzglćdnienia. 

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa na 
terenach objćtych opracowywanym 
planem wykracza poza problematykć 
planowania miejscowego i jest jednym z 
celów do rozwiązania na etapie projektów 
budowlanych poszczególnych przestrzeni, 
monitoringu i docelowego sposobu ich 
uşytkowania. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie: 
Grzegorz Szuplewski 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr LII/243/2009 
Rady Miejskiej w Piastowie 

z dnia 23 czerwca 2009r. 
 

Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania 

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

nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Piastowie rozstrzyga, co nastćpuje: 

§ 1. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców sta-
nowią zadania własne miasta. 
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§ 2. 

W skład zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czćści 
Piastowa - „Harcerska” i wchodzą: 

- wodociąg, 

- kanalizacja sanitarna, 

- oświetlenie dróg i miejsc publicznych, 

- kanalizacja deszczowa, 

§ 3. 

Sposób realizacji przewidzianych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań miasta: 

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

2) w oparciu o przepisy branşowe, np. prawo energetyczne, 

3) terminy realizacji poszczególnych zadań - etapowanie w zaleşności od przyjćtych zadań w corocznych 
budşetach gminy, 

4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu nie naleşą do zadań wła-
snych gminy i bćdą finansowe ze środków własnych inwestorów, na zasadach określonych przepisami 
odrćbnymi. 

§ 4. 

Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych miasta, zgodnie z przepisami o finansach publicznych odbywać sić bćdą poprzez: 

1) wydatki z budşetu gminy zgodnie z uchwałą budşetową, 

2) współfinansowanie środkami zewnćtrznymi, poprzez budşet gminy – w ramach, m.in. 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji z funduszy krajowych 

c) z udziału inwestorów zewnćtrznych na podstawie odrćbnych porozumień, 

d) innych środków zewnćtrznych. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie: 
Grzegorz Szuplewski 
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