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UCHWAŁA Nr XXXII/227/2008 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz na podsta-
wie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), wykonując uchwa-
łę nr XII/67/2003 Rady Miejskiej w Łomiankach z 
dnia 7 paŝdziernika 2003r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”, 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki, za-
twierdzonym uchwałą nr XLIII/293/2006 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 lipca 2006r., 
Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co nastę-
puje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Stare Łomianki”, zwany dalej 
planem. 

§ 2. 

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 137 ha, 
połoşony w dwóch obrębach geodezyjnych: 
4.0003, 4.0005 - Łomianki miasto, którego granice 
są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 
XII/67/2003 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 
paŝdziernika 2003r. 

§ 3. 

Integralnymi częściami planu są: 

1) tekst uchwały - zwany dalej tekstem planu; 

2) część graficzna, na którą składa się rysunek 
planu, wykonany na wtórniku mapy zasadni-
czej w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 
do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do projek-
tu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwa-
ły; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 

1) dach stromy - dach, który spełnia jedno-
cześnie warunki: połaci dachowe są na-
chylone do poziomu pod kątem większym 
niş 300, w przypadku górnej połaci dachu 
mansardowego - pod kątem większym niş 
100, powierzchnia lukarn przykrytych po-
łaciami o mniejszym nachyleniu nie prze-
kracza połowy całej powierzchni przykry-
tej dachem; za dach stromy uwaşa się 
równieş dach w kształcie kopuły, kolebki 
itp. dachy widoczne z poziomu terenu; 

2) dach płaski - dach o spadku połaci da-
chowych do 100; 

3) działka - jest to jedna lub więcej działek 
gruntu tworzących zwarty układ; 

4) element wyposaşenia przestrzeni publicz-
nych - obiekt małej architektury, taki jak: 
ławka, kosz na śmieci, pojemnik na kwia-
ty, słup ogłoszeniowy, tablica informacyj-
na, barierka, pachołek; jak równieş: latar-
nia, przystanek komunikacji publicznej, 
budka telefoniczna, itp.; 

5) istniejący stan lub aktualny stan w odnie-
sieniu np. do zabudowy, granic własności, 
indywidualnych zjazdów, itp. - stan pod-
czas sporządzania i w dniu uchwalenia ni-
niejszego planu; 

6) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia 
ograniczająca obszar, na którym dopusz-
cza się wznoszenie budynków, a takşe bu-
dowli naziemnych nie będących liniami 
przesyłowymi i sieciami uzbrojenia tere-
nu; 
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7) mieszkanie integralnie związane z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą (usłu-
gową) - mieszkanie właściciela podmiotu 
gospodarczego, dozorcy lub technologa, o 
ile działalność wymaga całodobowego 
nadzoru technologicznego, na działce 
wspólnej z obiektem gospodarczym. Do-
puszcza się najwyşej dwa mieszkania, przy 
czym łączna powierzchnia uşytkowa 
mieszkań nie moşe przekraczać łącznej 
powierzchni uşytkowej wykorzystywanej 
na cele działalności gospodarczej; 

8) nieuciąşliwa funkcja, w szczególności w 
odniesieniu do usług, produkcji i składów 
- sposób zagospodarowania, uşytkowania 
i gospodarowania obiektami i terenami, 
który nie wykracza poza ramy uzyskanych 
pozwoleń i nie powoduje przekroczenia 
standardów jakości środowiska określo-
nych w przepisach szczególnych, a której 
uciąşliwość wszelkich działań realizowa-
nych w ramach funkcji ogranicza się do 
granic działki własnej inwestycji; 

9) przeznaczenie terenu - kategorie form za-
gospodarowania, działalności lub grupy 
tych kategorii, które jako jedyne są do-
puszczalne w danym terenie; 

10) przeznaczenie terenu podstawowe - jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna 
dominować w danym terenie w sposób 
określony ustaleniami planu; 

11) przeznaczenie terenu tymczasowe - kate-
gorie form zagospodarowania, działalno-
ści lub grupy tych kategorii inne niş prze-
znaczenie podstawowe i uzupełniające, 
dopuszczone do lokalizacji w danym tere-
nie w określonym horyzoncie czasowym; 

12) przeznaczenie terenu uzupełniające - jest 
to część przeznaczenia terenu, która uzu-
pełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób określony ustaleniami 
planu; 

13) stawka procentowa - wskaŝnik ustalany 
planem, słuşący obliczeniu jednorazowej 
opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

14) Studium - studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta i Gminy Łomianki; 

15) teren - obszar wyznaczony w rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 
symbolem; 

16) usługi - działalność, której celem jest za-
spokajanie potrzeb ludności, a nie wytwa-
rzanie dóbr materialnych bezpośrednimi 
metodami przemysłowymi; 

17) wskaŝnik intensywności zabudowy - sto-
sunek powierzchni brutto budynku do 
powierzchni działki budowlanej, na której 
jest on usytuowany. 

2. Pojęcia niezdefiniowane naleşy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 5. 

Zakres ustaleń planu obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym: li-
nie zabudowy, gabaryty budynków i wskaŝ-
niki intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów podlegających przepisom odrębnym; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości; 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów; 

12) stawkę procentową, na podstawie której 
określa się jednorazową opłatę wynikającą z 
wzrostu wartości nieruchomości w związku z 
uchwaleniem planu; 

13) granice obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej. 

§ 6. 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są ustaleniami planu: 
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1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub o róşnych zasadach zagospo-
darowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) granice obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej; 

5) przeznaczenie terenów, opisane symbolem 
literowym. 

2. Ponadto na rysunku planu oznaczone zostały 
granice obszarów objętych ochroną na pod-
stawie przepisów odrębnych, w tym granica 
pasa technologicznego linii energetycznej 
średniego napięcia. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu nie są ustaleniami planu i mają charak-
ter informacyjny lub doprecyzowują treść ma-
py, na której plan został sporządzony. 

§ 7. 

1. Plan stwarza warunki do realizacji określonych 
przez Studium polityk zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru planu, który w ca-
łości połoşony jest w strefie 7, gdzie Studium 
przewiduje politykę dopełnień polegającą 
głównie na uzupełnianiu istniejącej zabudowy. 

2. Plan ustala szczegółową strukturę funkcjonal-
no-przestrzenną obszaru poprzez: 

1) podział obszaru na tereny o róşnym prze-
znaczeniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

2) wyznaczenie granic stref, obszarów i obiek-
tów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych lub chronionych usta-
leniami planu. 

3. Następujące określenia przeznaczenia terenu 
stosowane w uchwale oznaczają: 

1) drobna wytwórczość - rzemiosło, rękodzieło 
oraz przetwórstwo płodów rolnych meto-
dami nieprzemysłowymi; 

2) usługi komercyjne - usługi słuşące zaspoka-
janiu popytu ludności, nastawione na przy-
noszenie dochodu i nie finansowane w ca-
łości lub części z budşetu samorządowego 
lub budşetu państwa; 

3) usługi podstawowe - usługi słuşące zaspo-
kajaniu podstawowych potrzeb lokalnej 
społeczności, w szczególności: sklep, apte-
ka, punkt naprawy sprzętu, bar, kawiarnia, 
salonik z prasą, zespół wychowania przed-
szkolnego lub punkt przedszkolny, gabinet 
lekarski, salony odnowy lub pielęgnacji 

urody (fryzjer, kosmetyczka), kwiaciarnia, 
biuro rachunkowe, itp.; 

4) usługi publiczne - usługi słuşące zaspokaja-
niu potrzeb ludności naleşące do zadań 
własnych gminy, finansowane w całości lub 
w części z pieniędzy publicznych; 

5) usługi sportu i rekreacji - tereny przezna-
czone pod działalność urządzeń, obiektów i 
ośrodków: sportowych, sportowo-
rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i rozryw-
kowych. 

4. Ustalenia ogólne planu w zakresie przeznacze-
nia terenu: 

1) pod zabudowę usługową przeznacza się 
tereny oznaczone symbolami od U1 do 
U12; 

2) pod zabudowę usług oświaty, sportu i re-
kreacji przeznacza się teren oznaczony 
symbolem UO/US; 

3) pod zabudowę usług kultu religijnego 
przeznacza się teren oznaczony symbolem 
UK; 

4) pod zabudowę usług pocztowych i tele-
komunikacji przeznacza się teren ozna-
czony symbolem U/T; 

5) pod śródmiejską zabudowę usługowo-
mieszkaniową przeznacza się tereny ozna-
czone symbolami od UM1 do UM15; 

6) pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną intensywną przeznacza się tereny 
oznaczone symbolami od MN1 do MN40; 

7) pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną intensywną - szeregową przezna-
cza się tereny oznaczone symbolami od 
MNi1 do MNi10; 

8) pod zabudowę mieszkaniową wieloro-
dzinną przeznacza się tereny oznaczone 
symbolem MW; 

9) pod drogi publiczne wraz z infrastrukturą 
techniczną przeznacza się: 

a) teren oznaczony symbolem KDGP - 
droga główna ruchu przyspieszonego, 

b) tereny oznaczone symbolami KDZ1, 
KDZ2 - drogi zbiorcze, 

c) tereny oznaczone symbolami od KDL1 
do KDL3 - drogi lokalne, 

d) tereny oznaczone symbolami od KDD1 
do KDD47 - drogi dojazdowe; 
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10) pod ogólnodostępne ciągi pieszo - rowe-
rowe przeznacza się tereny oznaczone 
symbolami od KX1 do KX11; 

11) pod urządzenia infrastruktury przeznacza 
się teren oznaczony symbolem W - wodo-
ciągi. 

§ 8. 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

1. Zasady podziału nieruchomości gruntowych 
na działki budowlane: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
oraz wymiar frontu - zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla terenów; 

2) dopuszcza się powierzchnię działki budow-
lanej stanowiącą przynajmniej 80% mini-
malnej powierzchni działki budowlanej 
ustalonej planem dla terenu w przypadku, 
gdy: 

a) projekt podziału na działki budowlane 
został pozytywnie zaopiniowany przez 
Burmistrza w trybie przepisów Ustawy o 
gospodarce nieruchomościami przed 
uchwaleniem niniejszego planu, 

b) dotyczy to co najwyşej jednej projekto-
wanej działki budowlanej powstałej w 
wyniku podziału większej nieruchomo-
ści, 

c) dotyczy to działki budowlanej, której 
powierzchnia została ograniczona w wy-
niku przeznaczenia niniejszym planem 
części działki pod drogę publiczną. 

2. Zasady wydzielania dróg wewnętrznych: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających mi-
nimum 8m, dopuszcza się 6m, jeşeli droga 
ma mniej niş 100m długości i obsługuje 
mniej niş 5 działek budowlanych; 

2) maksymalna długość drogi bez przelotu 
150m, wliczając długość placu do zawraca-
nia; 

3) na końcu drogi bez przelotu naleşy wydzie-
lić plac do zawracania samochodów oso-
bowych, przy czym jeşeli droga obsługuje 
więcej niş 8 działek, plac powinien umoşli-
wiać zawracanie samochodów cięşaro-
wych. 

3. Na terenach z istniejącą zabudową nowe 
obiekty oraz obiekty po przebudowie powinny 
być zharmonizowane z istniejącą w bezpo-
średnim sąsiedztwie zabudową znajdującą się 
w dobrym stanie technicznym, której parame-

try są zgodne z ustaleniami planu. Ponadto 
forma nowego obiektu, jego kolorystyka i uşy-
te do wykończenia materiały nie mogą powo-
dować nadmiernej ekspozycji obiektu w ota-
czającym krajobrazie. 

4. Budynki jednorodzinne w układzie bliŝniaczym 
i szeregowym powinny być ze sobą zharmoni-
zowane, w szczególności: 

1) zakaz róşnicowania materiałów i kolorystyki 
pokryć dachowych; 

2) zakaz róşnicowania kształtu dachu od stro-
ny przestrzeni publicznej; 

3) zakaz róşnicowania koloru elewacji od stro-
ny przestrzeni publicznej. 

5. Od strony drogi publicznej, zabudowę naleşy 
lokalizować wzdłuş nieprzekraczalnej linii za-
budowy, chyba şe za innym rozwiązaniem 
przemawiają istotne przyczyny, w szczególno-
ści konieczność ochrony istniejącego drzewo-
stanu. 

6. W przypadku dopuszczenia usług lub drobnej 
wytwórczości jako przeznaczenia uzupełniają-
cego zabudowę mieszkaniową, te kategorie 
działalności naleşy lokalizować w parterze. 

7. Zakaz na całym obszarze objętym planem sto-
sowania prefabrykowanych ogrodzeń betono-
wych. 

8. Zakaz na całym obszarze objętym planem 
zmian zagospodarowania terenu polegających 
na tymczasowym składowania gruzu, części 
uşywanych samochodów i maszyn, zuşytych 
opon, itp. 

§ 9. 

Zasady ochrony środowiska,  
przyrody, krajobrazu kulturowego 

1. Cały obszar objęty planem połoşony jest w 
otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego 
(zwanego dalej KPN); w celu zabezpieczenia 
obszaru KPN przed zagroşeniami zewnętrzny-
mi nakazuje się stosowanie najlepszych do-
stępnych technik minimalizujących negatywne 
oddziaływanie na środowisko - zarówno inwe-
stycji jak i działalności powodujących zmianę 
zagospodarowania terenu. 

2. Ustalenia planu w zakresie ochrony środowi-
ska, przyrody, krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, wy-
magających sporządzenia raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko oraz innych zakła-
dów stwarzających zagroşenie dla şycia lub 
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zdrowia ludzi, w szczególności zagroşenie 
wystąpienia powaşnych awarii; 

2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do ziemi; 

3) ochrona warunków siedliskowych istnieją-
cych zadrzewień oraz wartościowych poje-
dynczych drzew nieowocowych poprzez: 

a) zakaz utwardzania i innego ograniczania 
przepuszczalności gleby w promieniu 1 
m od pnia drzewa o obwodzie powyşej 
50 cm, 

b) zakaz prowadzenia robót ziemnych wy-
magających zastosowania sprzętu me-
chanicznego w odległości mniejszej niş 
1,0m od pnia drzewa o obwodzie pnia 
50-100 cm, oraz w odległości mniejszej 
niş 1,5m od pnia drzewa o obwodzie 
pnia 101-200 cm, oraz w odległości 
mniejszej niş 2,0m od pnia drzewa o 
obwodzie pnia powyşej 200 cm. 

3. Zakazy, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą: 

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony 
przyrody; 

2) zadań z zakresu obronności kraju w przy-
padku zagroşenia bezpieczeństwa państwa; 

3) likwidowania nagłych zagroşeń bezpieczeń-
stwa powszechnego i prowadzenia akcji ra-
towniczych; 

4) realizacji inwestycji celu publicznego nie-
zbędnych do prawidłowego funkcjonowa-
nia obszaru objętego planem w przypadku 
braku alternatywnych rozwiązań, które w 
mniejszym stopniu naruszają standardy 
ochrony środowiska przyrodniczego; z 
uwzględnieniem ustaleń szczegółowych dla 
terenów; 

5) realizacji inwestycji celu publicznego o zna-
czeniu ponadlokalnym w przypadku braku 
alternatywnych rozwiązań, które w mniej-
szym stopniu naruszają standardy ochrony 
środowiska przyrodniczego. 

4. W nawiązaniu do ustaleń ust. 2 niniejszego 
paragrafu, w celu ochrony walorów krajobra-
zowych, w szczególności istniejącego drzewo-
stanu na terenach przeznaczonych pod zabu-
dowę, w toku wydawania zezwolenia na usu-
nięcie drzew lub krzewów obowiązują ustale-
nia: 

 

 

1) do wniosku o wydanie zezwolenia naleşy 
obowiązkowo dołączyć szczegółową inwen-
taryzację drzew i krzewów działki budowla-
nej inwestycji, wykonaną na aktualnej ma-
pie zasadniczej wraz z oceną zdrowotności 
drzew i krzewów oraz dokumentacją foto-
graficzną drzew i krzewów wskazanych do 
usunięcia; inwentaryzacja musi być zwery-
fikowana w terenie przez organ wydający 
zezwolenie; 

2) przed wydaniem zezwolenia niezbędne jest 
przeprowadzenie oceny zgodności z ustale-
niami § 12 ust. 1 pkt 6); 

3) uprawomocnienie się zezwolenia na usu-
nięcie drzew lub krzewów następuje nie 
wcześniej niş uprawomocnienie się decyzji - 
pozwolenie na budowę; zabrania się usu-
wania drzew kolidujących z inwestycją 
przed uprawomocnieniem się decyzji - po-
zwolenie na budowę. 

5. Usunięcie drzewostanu oraz inne działania, 
które w konsekwencji prowadzą do ustania lub 
zaburzenia procesów ekologicznych, ewentu-
alnie istotnej modyfikacji krajobrazu - powinny 
być kompensowane przyrodniczo z uwzględ-
nieniem najlepszych dostępnych technik, w 
uzgodnieniu z właściwym organem. 

§ 10. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Na obszarze objętym planem nie występują 
stanowiska archeologiczne oraz obiekty lub 
budynki zaliczone do dóbr kultury współcze-
snej. 

2. Plan ustala ochronę dóbr kultury - kapliczek, 
poprzez: 

1) zakaz usuwania kapliczek; zmiany lokalizacji 
kapliczek jedynie w przypadku kolizji z reali-
zacją inwestycji celu publicznego; 

2) nakaz utrzymania kapliczek w dobrym sta-
nie, zarówno technicznym jak i estetycz-
nym; 

3) zakaz lokalizowania zabudowy w strefie 5m 
od ogrodzenia kapliczki lub od drzewostanu 
towarzyszącego kapliczce. 

3. Plan ustala, şe na rozbiórkę obiektów wybu-
dowanych przed 1945 rokiem naleşy uzyskać 
zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
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4. Na obszarze planu nie występują obiekty lub 

budynki zaliczane do dóbr kultury współcze-
snej. 

§ 11. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

1. Plan ustala, şe układ przestrzeni publicznych 
tworzą: 

1) część pasa drogowego drogi krajowej nr 7 - 
teren oznaczony symbolem KDGP - słuşąca 
obsłudze ruchu lokalnego samochodowe-
go, rowerowego i pieszego; 

2) droga powiatowa 2420 W - teren oznaczony 
symbolem KDZ2 (ul. Rolnicza); 

3) drogi gminne zbiorcze i lokalne - tereny 
oznaczone: 

a) KDZ1 - ul. Armii Poznań - droga zbiorcza, 

b) KDL1 - ul. Warszawska - droga lokalna, 

c) KDL2 - ul. Jedności Robotniczej - droga 
lokalna, 

d) KDL3 - ul. Sierakowska - droga lokalna; 

4) drogi gminne dojazdowe - tereny oznaczo-
ne symbolami od KDD1 do KDD47; 

5) ogólnodostępne ciągi pieszo-rowerowe - 
tereny oznaczone symbolami od KX1 
doKX11; 

6) Integracyjne Centrum Dydaktyczno - Spor-
towe - teren oznaczony symbolem UO/US. 

2. Plan ustala standardy zagospodarowania tere-
nów publicznych: 

1) docelowe oświetlenie terenu; 

2) nakaz zharmonizowania: 

a) kolorystyki i rodzaju materiałów uşytych 
do budowy nawierzchni, w szczególno-
ści chodników, placów, miejsc postojo-
wych dla samochodów, 

b) kolorystyki i formy urządzeń wyposaşe-
nia ulicy lub ogólnodostępnego ciągu 
pieszo-rowerowego, 

c) kolorystyki i formy budowli i urządzeń 
technicznych typu: szafki energetyczne i 
telekomunikacyjne, stacje transformato-
rowe, itp., 

d) kompozycji roślinnej, w szczególności 
poprzez zachowanie jednorodności ga-
tunkowej szpalerów, alei, şywopłotów; 

 

3) nakaz zharmonizowania znaków informa-
cyjno-plastycznych, takich jak: 

a) informacja adresowa na budynkach, 

b) informacja ulicowa w liniach rozgrani-
czających dróg w formie tablic, słupów 
lub w powiązaniu z elementami małej 
architektury, 

c) informacja kierunkująca w liniach roz-
graniczających dróg w formie tablic, słu-
pów, itp.; 

4) zakaz umieszczania reklam: 

a) na kapliczkach i elementach wyposaşe-
nia przestrzeni publicznych, 

b) na drzewach, 

c) na budowlach i urządzeniach technicz-
nych (stacje transformatorowe, szafki 
energetyczne i telekomunikacyjne, słupy, 
itp.), 

d) w miejscach zastrzeşonych dla znaków 
drogowych i w sposób utrudniający ich 
odczytanie, 

e) w miejscach, gdzie moşe to spowodo-
wać utrudnienia w ruchu kołowym lub 
pieszym; 

5) umieszczenie reklam i znaków informacyj-
no-plastycznych w przestrzeni publicznej 
wymaga zgody Burmistrza; zakaz nie doty-
czy słupów i tablic ogłoszeniowych; 

6) umieszczanie reklam i znaków informacyj-
no-plastycznych nie moşe powodować 
utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej 
oraz nie moşe, poprzez przesłonięcie po-
wiązań widokowych, uniemoşliwiać odczy-
tania kompozycji przestrzennej układów 
urbanistycznych (place, aleje, ciągi uliczne); 

7) uchwalenie przez Radę Miejską prawa regu-
lującego sprawy formy i rozmieszczenia re-
klam i znaków informacyjno-plastycznych 
niesprzecznego z ustaleniami planu nie 
powoduje konieczności zmiany niniejszego 
planu; 

8) rusztowania i tymczasowe ogrodzenia pla-
ców budowy mogą być wykorzystywane do 
celów reklamowych bez ograniczeń, na czas 
nie dłuşszy niş czas trwania budowy; 

9) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych; wyjątek stanowią obiekty 
słuşące realizacji właściwego obiektu bu-
dowlanego, które naleşy usunąć po zakoń-
czeniu budowy. 
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3. Plan ustala, şe w odniesieniu do terenów za-

budowy śródmiejskiej, zabudowy mieszkanio-
wej i zabudowy usługowej, wygląd dachu, 
elewacji frontowej budynku, ogrodzenia i pasa 
terenu pomiędzy przestrzenią publiczną a bu-
dynkiem lub zespołem budynków współtworzy 
krajobraz przestrzeni publicznych i jako taki 
podlega regulacjom planu zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi dla terenów. 

§ 12. 

Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

1. Ustalenia planu w zakresie sytuowania budyn-
ku na działce: 

1) na działce budowlanej moşe być zlokalizo-
wany tylko jeden budynek zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) elewacja budynku eksponowana w pierzei 
drogi publicznej, placu lub ogólnodostęp-
nego ciągu pieszo-jezdnego powinna być 
równoległa do osi tej drogi, ciągu pieszo-
jezdnego lub krawędzi placu; 

3) zakaz sytuowania budynków w odległości 
mniejszej niş 4m od krawędzi jezdni drogi 
wewnętrznej za wyjątkiem zabudowy 
śródmiejskiej tworzącej pierzeję ul. War-
szawskiej; 

4) dopuszcza się sytuowanie budynków w od-
ległości mniejszej niş 3m od granicy działki 
budowlanej na terenach: 

a) zabudowy śródmiejskiej tworzącej pie-
rzeje ul. Warszawskiej na warunkach 
określonych w ustaleniach szczegóło-
wych, 

b) zabudowy usługowej tworzącej pierzeję 
ul. Kolejowej; 

5) zakaz lokalizowania nowej zabudowy przy 
drogach wewnętrznych bez przelotu obsłu-
gujących więcej niş 3 działki budowlane, na 
których nie ma placu do zawracania o pa-
rametrach przewidzianych dla samocho-
dów osobowych; 

6) na działce z istniejącym drzewostanem nie-
owocowym przy wyborze lokalizacji zabu-
dowy naleşy uwzględnić następujące zasa-
dy: 

a) w maksymalnym stopniu zachować ist-
niejący drzewostan, w szczególności 
drzewa o obwodzie pnia powyşej 50 cm, 

b) minimalizować negatywne oddziaływa-
nie zabudowy na warunki wegetacji 
drzewostanu przewidzianego do zacho-

wania, zarówno na etapie budowy jak i 
eksploatacji zabudowy, 

c) uwzględniać róşnice gatunkowe w tem-
pie rozwoju, kształcie korony i systemie 
korzeniowym poszczególnych drzew tak, 
aby ograniczyć do minimum zagroşenie 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia na eta-
pie eksploatacji zabudowy; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy według ry-
sunku planu. 

2. Ustalenia planu w zakresie parametrów kuba-
tury nowych lub przebudowywanych budyn-
ków o funkcji mieszkalnej i budynków usługo-
wych: 

1) w bryle dachu moşe być wbudowana tylko 
jedna kondygnacja uşytkowa; 

2) dla budynków sytuowanych na zakończeniu 
osi dróg publicznych lub wewnętrznych 
dopuszcza się uzupełnienie bryły budynku o 
akcent wysokościowy w postaci np. wieşy, 
której wysokość moşe być do 20% większa 
od wartości dopuszczonej na danym tere-
nie; powierzchnia rzutu wyşszej części bu-
dynku nie moşe stanowić więcej niş 20% 
całkowitej powierzchni rzutu budynku; 

3) maksymalna wysokość poziomu głównego 
wejścia do budynku - 1m od istniejącego 
poziomu terenu. 

3. Ustalenia planu w zakresie geometrii dachu i 
kolorystyki pokryć dachowych: 

1) zakaz stosowania pokryć dachowych w ko-
lorze niebieskim, turkusowym, seledyno-
wym, fioletowym, şółtym, pomarańczo-
wym, róşowym - preferowane kolory to 
ciemnoszary, ciemnozielony, granatowy, 
brązowy, ceglasty; 

2) zakaz zróşnicowania kolorystyki dachów 
stromych w obrębie jednej działki budow-
lanej; 

3) zakaz stosowania dachów stromych jedno-
spadowych. 

4. Ustalenia planu dla garaşy i zabudowy gospo-
darczej towarzyszących budynkowi o funkcji 
mieszkalnej lub usługowej: 

1) zakaz eksponowania nowej zabudowy go-
spodarczej w pierzei przestrzeni publicznej, 
w szczególności drogi publicznej; 

2) zakaz budowy i ustawiania garaşy, obiek-
tów gospodarczych z elementów prefabry-
kowanych jako tymczasowych obiektów 
budowlanych; 
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3) nakaz zharmonizowania bryły, kolorystyki 
elewacji i materiałów wykończeniowych z 
budynkiem o funkcji mieszkalnej lub usłu-
gowej; 

4) na działce budowlanej moşe być zlokalizo-
wany jeden garaş i jeden budynek gospo-
darczy; na działkach mniejszych niş 800m2 
zabrania się lokalizacji garaşy i budynków 
gospodarczych w formie wolnostojącej. 

5. Ustalenia planu dla ogrodzeń od strony prze-
strzeni publicznej: 

1) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokości 
powyşej 1m od strony przestrzeni publicz-
nej dla: 

a) zabudowy usługowej oraz budynków 
mieszkalnych z usługami podstawowymi 
w parterze, 

b) budynków uşyteczności publicznej za 
wyjątkiem szkół podstawowych i przed-
szkoli; 

2) zakazy w pkt 1) nie dotyczą şywopłotów; w 
szczególnie uzasadnionych względami bez-
pieczeństwa przypadkach, Burmistrz moşe 
dopuścić realizację ogrodzenia o wysokości 
powyşej 1m, ale nie więcej niş 2,20m; 

3) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń działek 
zabudowy mieszkaniowej - minimum 50% 
płaszczyzny ogrodzenia - włączając w to 
bramy i furtki - powinna być aşurowa i 
przezierna (umoşliwiać wgląd w przed 
ogródek działki); 

4) nakaz zharmonizowania kolorystyki ogro-
dzenia z kolorystyką elewacji budynku; 

5) nakaz zharmonizowania ogrodzenia z ogro-
dzeniem sąsiednim - za zharmonizowane 
ogrodzenia uznaje się takie, w których 
przynajmniej dwa z wymienionych dalej pa-
rametrów są identyczne jak w ogrodzeniu 
sąsiednim: wysokość, materiał (zestaw ma-
teriałów), wzór przęsła, wzór słupa, furtki 
lub bramy, dominujący kolor (zestaw kolo-
rystyczny); 

6) zakazy i nakazy wymienione w pkt 1)-5) nie 
dotyczą şywopłotów oraz ogrodzeń z siatki 
plecionej, krępowanej lub spawanej w kolo-
rze szarym, czarnym, brązowym lub ciem-
nozielonym z podmurówką o wysokości do 
0,3m, które traktuje się jako ogrodzenia 
neutralne; 

7) lokalizacja i konstrukcja ogrodzenia działek 
od strony przestrzeni publicznej powinna 
uwzględniać ochronę istniejących pojedyn-
czych drzew i zadrzewień. 

6. Plan zachowuje zabudowę zrealizowaną zgod-
nie z przepisami oraz dopuszcza jej przebudo-
wę, rozbudowę i wymianę na warunkach 
zgodnych z ustaleniami niniejszego planu, przy 
czym w odniesieniu do działek zabudowanych 
o powierzchni mniejszej niş powierzchnia mi-
nimalna ustalona dla terenu, dopuszcza się 
rozbudowę, w przypadku gdy działka spełnia 
jednocześnie następujące wymagania: 

1) zachowane zostaną wskaŝniki ustalone pla-
nem w zakresie powierzchni zabudowy i in-
tensywności zabudowy; 

2) zabudowa jest podłączona do gminnej sieci 
wodociągowej oraz gminnej sieci kanaliza-
cyjnej; 

3) dostęp do drogi publicznej jest bezpośredni 
lub za pośrednictwem dróg wewnętrznych 
o parametrach zgodnych z wymienionymi 
w § 8 ust. 2. 

7. Plan dopuszcza zabudowę na działkach nieza-
budowanych o powierzchni mniejszej niş po-
wierzchnia minimalna ustalona dla terenu, w 
przypadku gdy: 

1) działka została wydzielona na zasadach 
określonych w § 8 ust. 1 pkt 2); 

2) działka spełnia równocześnie następujące 
wymagania: 

a) powierzchnia działki budowlanej stanowi 
nie mniej niş 80% minimalnej po-
wierzchni działki budowlanej ustalonej 
planem dla terenu, 

b) zachowane zostaną wskaŝniki ustalone 
planem w zakresie powierzchni zabudo-
wy i intensywności zabudowy, 

c) decyzja, w wyniku której wydzielono 
działkę została wydana przed uchwale-
niem Studium, to jest dniem 11 lipca 
2006r., 

d) działka ma podłączenie do gminnej sieci 
kanalizacyjnej, 

e) dostęp do drogi publicznej jest bezpo-
średni lub za pośrednictwem dróg we-
wnętrznych o parametrach zgodnych z 
wymienionymi w § 8 ust. 2; 

3) działka nie spełnia określonych dla terenu 
wymagań w stosunku do powierzchni z 
powodu przeznaczenia niniejszym planem 
części działki pod drogę publiczną, przy 
czym zachowane są pozostałe wskaŝniki a 
powierzchnia działki stanowi przynajmniej 
80% powierzchni minimalnej ustalonej dla 
terenu. 
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8. Ustalenia wymienione w ustępach 1 - 7 obo-

wiązują na całym obszarze objętym planem, 
chyba şe ustalenia szczegółowe dla poszcze-
gólnych terenów stanowią inaczej. 

§ 13. 

Zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości 

1. Plan nie wyznacza obszarów do scalenia i po-
działu nieruchomości z urzędu. 

2. Ustalenia planu w przypadku scalenia i podzia-
łu nieruchomości na wniosek właścicieli lub 
uşytkowników wieczystych: 

1) po scaleniu działek gruntowych podział na 
działki budowlane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ustaleniach szczegółowych 
dla terenów w odniesieniu do minimalnej 
powierzchni oraz frontu działki; 

2) dopuszcza się mniejsze działki budowlane, 
przy czym ilość takich działek nie moşe sta-
nowić więcej niş 30% łącznej ilości działek 
po scaleniu i podziale oraz powierzchnia ta-
kiej działki musi stanowić przynajmniej 95% 
minimalnej powierzchni działki budowlanej 
ustalonej planem dla terenu; 

3) w przypadku konieczności wydzielenia dróg 
wewnętrznych obowiązują zasady określo-
ne w § 8 ust. 2. 

§ 14. 

Zasady modernizacji i budowy systemów komu-
nikacji samochodowej, rowerowej i pieszej 

1. Plan wyznacza tereny przeznaczone pod ko-
munikację w podziale na: 

1) drogi publiczne o ograniczonej dostępno-
ści, do których dostęp jest na warunkach 

ustalonych planem; są to drogi zbiorcze i 
droga główna ruchu przyspieszonego; 

2) drogi publiczne ogólnodostępne, do któ-
rych dostęp jest nieograniczony, zarówno 
bezpośredni jak i za pośrednictwem dróg 
wewnętrznych; są to drogi lokalne i dojaz-
dowe; 

3) ogólnodostępne ciągi pieszo - rowerowe, 
gdzie w przypadku dopuszczenia dojazdu 
do posesji dojazd jest podporządkowany 
komunikacji pieszej i rowerowej. 

2. Wszystkie drogi dojazdowe moşna realizować 
jako drogi z uprzywilejowanym ruchem pie-
szym i rowerowym poprzez zastosowanie 
urządzeń do spowalniania ruchu samochodo-
wego. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla ruchu 
pieszego i rowerowego: 

1) w drogach publicznych o szerokości pasa 
drogowego powyşej 8,5m naleşy realizo-
wać chodnik przynajmniej z jednej strony 
ulicy, a jeşeli szerokość pasa drogowego i 
istniejące zagospodarowanie na to pozwala 
- naleşy takşe realizować ścieşki rowerowe; 

2) w drogach publicznych o szerokości pasa 
drogowego 8,5m i mniej, w celu realizacji 
chodnika, ścieşki rowerowej lub naleşytego 
odwodnienia terenu dopuszcza się wpro-
wadzenie ruchu jednokierunkowego; 

4. Potrzeby parkingowe naleşy zaspokoić na te-
renie własnym kaşdej inwestycji, przy czym: 

1) liczba miejsc parkingowych nie moşe być 
mniejsza niş wynika to ze wskaŝników 
podanych w tabeli 1. 

 
Tabela 1 - wskaŝniki do bilansu miejsc parkingowych 

 
Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Minimalne wskaŝniki 

miejsc postojowych 

1 2 3 4 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1,2 

2. Zabudowa jednorodzinna 
Budynek jednorodzinny 

1 mieszkanie 
budynek 

1 
2 

3. Domy studenckie, hotele pracownicze 10 łóşek 2,3 

4. Hotele, pensjonaty 10 łóşek 5 

5. Domy dziennego i stałego pobytu dla osób star-
szych 

15 łóşek 1,3 

6. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaşy do 
2000m2 

100m2 pow. sprzedaşy 2 

7. Targowiska, hale targowe 100m2 pow. całkowitej 2,5 

8. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpc. 20 

9. Biura, urzędy, poczty, banki 100m2 pow. uşytkowej 2,5 
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10. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie ad-
wokackie 

100m2 pow. uşytkowej 2,5 

11. Kościoły, kaplice 100m2 pow. uşytkowej 1,2 

12. Domy parafialne, domy kultury 100m2 pow. uşytkowej 0,8 

13. Kina, teatry 100 miejsc siedzących 11 

14. Hale widowiskowe i widowiskowo- sportowe, 
stadiony 

100 miejsc siedzących 16 + 0,3 m.p. 
dla autokaru 

15. Obiekty muzealne i wystawowe 1000m2 pow. uşytkowej 16 + 0,3 m.p. 
dla autokaru 

16. Szkoły podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie do nauczania 1,5 

17. Szkoły średnie 1 pomieszczenie do nauczania 1,5 

18. Szkoły wyşsze, obiekty dydaktyczne 10 słuchaczy 1,5 

19. Przedszkola, świetlice 1 oddział 3 

20. Szpital, klinika 10 łóşek 5 

21. Place składowe, hurtownie, magazyny 1000m2 pow. składowej 4,5 

22. Rzemiosło usługowe 100m2 pow. uşytkowej 3 

23. Myjnia samochodowa 1 stanowisko do mycia 2 

24. Baseny pływackie, siłownia, inne małe obiekty 
sportu i rekreacji 

1000m2 pow. uşytkowej 10 

25. Kąpieliska 100m2 terenu zagospodarowanego 1 

26. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 

 

2) w uzasadnionych przypadkach, dla obiek-
tów uşyteczności publicznej dopuszcza się 
uwzględnienie w bilansie miejsc postojo-
wych miejsc zlokalizowanych w pasie dro-
gowym dróg publicznych na wysokości 
działki własnej inwestycji. 

5. Dla działki budowlanej zlokalizowanej przy 
drodze publicznej o szerokości ponişej 8,0m, ze 
względów bezpieczeństwa na wjeŝdzie na 
działkę naleşy wydzielić zatokę o minimalnych 
wymiarach 1,5m x 5m; zatoka pozostaje czę-
ścią działki budowlanej. 

6. Dla działki budowlanej obsługiwanej z istnieją-
cej drogi wewnętrznej o parametrach niezgod-
nych z ustaleniami § 8 ust. 2, ze względów 
bezpieczeństwa na wjeŝdzie na działkę naleşy 
wydzielić zatokę o minimalnych wymiarach 
1,5m x 5m; zatoka pozostaje częścią działki 
budowlanej. 

§ 15. 

Zasady modernizacji i budowy  
systemów infrastruktury technicznej 

1. Ustalenia planu w zakresie uzbrojenia terenów 
w infrastrukturę techniczną: 

1) pod budowę budowli i urządzeń technicz-
nych oraz prowadzenie sieciowych elemen-
tów infrastruktury technicznej przeznacza 
się: 

a) tereny oznaczone W - wodociągi, 

b) tereny oznaczone U/T - usługi pocztowe i 
telekomunikacja, 

c) tereny w liniach rozgraniczających istnie-
jących i projektowanych dróg publicz-
nych; 

2) w przypadkach, gdy istniejące zagospoda-
rowanie terenu uniemoşliwia realizację in-
frastruktury w liniach rozgraniczających 
dróg publicznych, dopuszcza się ich lokali-
zację w drogach wewnętrznych, a takşe po-
za pasem drogowym dróg publicznych i 
wewnętrznych, przy czym niezbędna jest na 
to zgoda właściciela terenu, ewentualnie 
inne zgody wynikające z przepisów odręb-
nych; 

3) dopuszcza się moşliwość realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszą-
cych inwestycjom na terenach własnych 
inwestorów, w wydzielonej strefie; 

4) realizacja i zagospodarowanie pasa drogo-
wego drogi publicznej powinna obejmować 
kompleksową realizację uzbrojenia tech-
nicznego. 

2. Ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia w 
wodę: 

1) docelowo, dla wszystkich terenów zabudo-
wy, zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci 
wodociągowej na warunkach określonych 
przez zarządcę sieci; 
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2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z lokal-
nej sieci w oparciu o stację wodociągową 
zlokalizowaną na terenie W po jej moderni-
zacji; 

3) do czasu realizacji gminnej lub lokalnej sie-
ci wodociągowej dopuszcza się zaopatrze-
nie w wodę z ujęć własnych; 

4) ujęcia własne naleşy traktować jako rozwią-
zanie tymczasowe - ich lokalizacja oraz spo-
sób wykonania podłączeń powinny 
uwzględniać moşliwość docelowego podłą-
czenia zabudowy do sieci gminnej. 

3. Ustalenia planu w zakresie odprowadzenia 
ścieków bytowo-komunalnych: 

1) docelowo, dla wszystkich terenów zabudo-
wy, zakłada się odprowadzenie ścieków do 
gminnej oczyszczalni ścieków poprzez suk-
cesywnie rozbudowywaną sieć kolektorów i 
kanałów podziemnych; 

2) do czasu realizacji gminnej lub lokalnej ka-
nalizacji sanitarnej, dla zabudowy jednoro-
dzinnej dopuszcza się odprowadzenie ście-
ków do szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych cyklicznie opróşnianych przez wy-
specjalizowane słuşby; 

3) szczelne zbiorniki bezodpływowe naleşy 
traktować jako rozwiązanie tymczasowe - 
ich lokalizacja oraz sposób wykonania pod-
łączeń powinny uwzględniać moşliwość 
docelowego podłączenia zabudowy do sieci 
gminnej. 

4. Ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia w 
ciepło: 

1) indywidualne systemy zaopatrzenia, z za-
stosowaniem urządzeń o moşliwie najniş-
szej emisji substancji o negatywnym od-
działywaniu na środowisko. Urządzenia pre-
ferowane to opalane gazem, lekkimi oleja-
mi, zasilane elektrycznością; 

2) indywidualne systemy zaopatrzenia w cie-
pło moşna stosować do grup budynków; 

3) dopuszcza się ogrzewanie budynków pali-
wem innym niş gazowe, olejowe lub elek-
tryczne w przypadku, gdy ŝródło ciepła nie 
powoduje przekroczenia standardów jako-
ści środowiska i nie jest to sprzeczne z 
przepisami odrębnymi; 

4) nakaz likwidacji istniejących urządzeń na 
paliwa stałe podczas przebudowy budyn-
ków - nakaz nie dotyczy kominków, pieców 
şeliwnych, pieców kaflowych, o ile stano-
wią dodatkowe ŝródło energii. 

5. Ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia w gaz 
do celów grzewczych, bytowych i innych: 

1) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącego 
systemu za pośrednictwem sukcesywnie 
rozbudowywanego pierścieniowego układu 
sieci gazociągów; 

2) gazyfikacja terenu i dostawy gazu dla no-
wych odbiorców są moşliwe o ile spełnione 
zostaną kryteria ekonomiczne dla dostaw 
gazu i zawarte odpowiednie umowy do-
stawcy gazu z odbiorcami; 

3) w liniach rozgraniczających dróg, takşe 
wewnętrznych, naleşy zarezerwować trasy 
dla projektowanej sieci gazowej; 

4) linia ogrodzeń winna przebiegać w odległo-
ści min. 0,5m od gazociągu; 

5) na terenach przeznaczonych pod zabudowę 
o funkcji mieszkaniowej - lokalizacja szafek 
gazowych (otwieranych na zewnątrz od 
strony ulicy) w linii ogrodzeń; 

6) gazociągi, które w wyniku modernizacji 
drogi znalazłyby się pod jezdnią, naleşy 
przenieść w pas drogowy poza jezdnią na 
koszt inwestora budowy; 

7) podczas prowadzenia prac modernizacyj-
nych dróg naleşy zabezpieczyć istniejące 
gazociągi przed uszkodzeniem przez cięşki 
sprzęt budowlany i samochody; 

8) warunki techniczne jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe zgodnie z właściwymi 
przepisami szczególnymi. 

6. Ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia w 
energię elektryczną: 

1) zaopatrzenie odbiorców w energię elek-
tryczną z istniejącej sieci, sukcesywnie mo-
dernizowanej i rozbudowywanej liniami ka-
blowymi; 

2) niezbędne stacje transformatorowe oraz li-
nie średniego napięcia i niskiego napięcia 
lokalizowane będą, w zaleşności od po-
trzeb, na całym terenie działania planu, przy 
czym w pierwszej kolejności pod rozbudo-
wę sieci i budowę stacji transformatoro-
wych rezerwuje się tereny w pasach dro-
gowych istniejących i projektowanych dróg 
publicznych; 

3) w przypadku wystąpienia kolizji planu za-
gospodarowania z istniejącymi urządze-
niami elektroenergetycznymi, inwestor po-
kryje koszty niezbędnej przebudowy tych 
urządzeń na warunkach i za zgodą zarządcy 
sieci. 
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7. Ustalenia planu w zakresie telekomunikacji: 

1) realizacja inwestycji zmierzających do roz-
budowy infrastruktury telekomunikacyjnej 
według standardów przyjętych przez opera-
torów działających na tym terenie; 

2) zachowuje się istniejące stacje bazowe tele-
fonii komórkowej zrealizowane zgodnie z 
przepisami; 

3) zakazuje się budowy nowych stacji bazo-
wych telefonii komórkowej w terenach 
przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową i śródmiejską; 

4) zachowuje się obiekty i urządzenia teleko-
munikacji zlokalizowane na terenie U/T z 
prawem do rozbudowy i przebudowy. 

8. Ustalenia planu w zakresie usuwania odpadów 
komunalnych: 

1) usuwanie odpadów przez wyspecjalizowa-
ne przedsiębiorstwa lub w ramach zorgani-
zowanego i o powszechnej dostępności 
gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi; 

2) projekt zagospodarowania działki budowla-
nej powinien zapewnić warunki do segre-
gowania odpadów w miejscu ich powstania 
(zbierania), zgodnie zobowiązującymi prze-
pisami; 

3) lokalizacja miejsc zbiórki odpadów powinna 
umoşliwiać dostęp do nich z drogi publicz-
nej, z dopuszczeniem dostępu za pośrednic-
twem drogi wewnętrznej, o ile jej parame-
try umoşliwiają odbiór odpadów przez wy-
specjalizowane przedsiębiorstwa zbiórki 
odpadów, w szczególności dojazd samo-
chodów cięşarowych; 

4) uchwalenie przez Radę Miejską prawa regu-
lującego gospodarkę odpadami niesprzecz-
nego z ustaleniami planu, nie powoduje 
konieczności zmiany niniejszego planu. 

9. Ustalenia planu w zakresie odprowadzenia i 
zagospodarowania wód opadowych i rozto-
powych: 

1) wody, w przypadku gdy nie wymagają pod-
czyszczenia do parametrów zgodnych z 
przepisami, naleşy kierować i zagospoda-
rować na terenie biologicznie czynnym 
działki budowlanej, ewentualnie do studni 
chłonnych, jeşeli parametry podłoşa pozwa-
lają na ich budowę; 

2) zakaz wprowadzania do ziemi i wód pod-
ziemnych niepodczyszczonych ścieków 

opadowych z powierzchni parkingów i pla-
ców manewrowych zabudowy usługowej; 

3) na działkach budowlanych, gdzie ze wzglę-
du na stan istniejący lub ustalenia planu 
minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej nie przekracza 50%, naleşy zapew-
nić warunki do przechwycenia i czasowego 
przechowywania nadmiaru wód w celu 
niedopuszczenia ich spływu na działki są-
siednie, w tym na drogi publiczne; 

4) docelowo ustala się budowę kanalizacji 
deszczowej dla odwodnienia dróg publicz-
nych o kategoriach: lokalna, zbiorcza, 
główna ruchu przyspieszonego; 

5) w dostosowaniu do moşliwości ekono-
micznych dopuszcza się realizację kanaliza-
cji deszczowej dla odwodnienia nie wymie-
nionych w pkt 4), utwardzonych terenów 
przestrzeni publicznej oraz parkingów i pla-
ców towarzyszących obiektom uşyteczności 
publicznej; 

6) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
obsługującej przestrzenie publiczne, do-
puszcza się odprowadzenie, podczyszczo-
nych do parametrów zgodnych z przepisa-
mi, ścieków opadowych i roztopowych do 
studni chłonnych, ewentualnie powierzch-
niowo na teren biologicznie aktywny; 

7) w przypadku modernizacji lub przebudowy 
istniejącej drogi publicznej dojazdowej o 
szerokości pasa drogowego ponişej 10m, 
gdzie budowa kanalizacji deszczowej zbior-
czej jest niemoşliwa, naleşy zapewnić sku-
teczne odwodnienie drogi w szczególności 
poprzez odprowadzenie nadmiaru wód: 

a) na teren biologicznie aktywny, przy czym 
w takim przypadku minimalny udział 
powierzchni biologicznie czynnej w sto-
sunku do powierzchni pasa drogowego 
powinien wynosić min. 25%, 

b) do gruntu, poprzez zastosowanie na 
jezdni nawierzchni półprzepuszczalnej 
lub aşurowej, w szczególności w odnie-
sieniu do dróg istniejących o szerokości 
pasa drogowego ponişej 8,5m, 

c) do noworealizowanych podziemnych 
zbiorników retencyjnych, 

d) do dołów chłonnych, w przypadku gdy 
parametry podłoşa na to pozwalają i nie 
ma groŝby zanieczyszczenia wód pod-
ziemnych; 
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8) zabrania się odprowadzania nadmiaru wód 
opadowych lub roztopowych z dróg we-
wnętrznych na tereny dróg publicznych. 

§ 16. 

Zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy 
i infrastruktury technicznej 

1. Plan wyznacza obszar wymagający rehabilita-
cji istniejącej zabudowy i infrastruktury tech-
nicznej, gdzie w przypadku zmiany zagospoda-
rowania terenu lub przebudowy istniejącej za-
budowy plan ustala następujące działania: 

1) likwidacja obiektów tymczasowych; 

2) likwidacja reklam zlokalizowanych niezgod-
nie z ustaleniami planu i nieestetycznych; 
za reklamę nieestetyczną uwaşa się reklamę 
w złym stanie technicznym lub reklamę wy-
typowaną do usunięcia przez komisję po-
wołaną przez Burmistrza; 

3) zmiana sposobu uşytkowania obiektów z 
działalnością wytwórczą, handlem hurto-
wym, ewentualnie innymi usługami kolidu-
jącymi z funkcjami podstawowymi przewi-
dzianymi dla terenów niniejszym planem, 
na rzecz usług centrotwórczych; 

4) poprawa parametrów uşytkowych istnieją-
cej zabudowy, w tym przebudowa i nadbu-
dowa; 

5) poprawa termoizolacyjności istniejących 
obiektów; 

6) kształtowanie zabudowy, małej architektury 
i terenów zieleni w sposób umoşliwiający 
uzyskanie ekspozycji obiektów o uznanych 
wartościach kulturowych lub plastycznych; 

7) likwidacja ogrodzeń odpowiednio do usta-
leń § 12 ust. 5, ewentualnie tam, gdzie są 
niezbędne ze względów np. bezpieczeń-
stwa, zamiana na aşurowe lub şywopłoty; 

8) tam gdzie to moşliwe technicznie i uzasad-
nione ekonomicznie, zastąpienie naziem-
nych elementów uzbrojenia podziemnymi. 

2. W przypadku, gdy analizy poprzedzające zmia-
ny zagospodarowania terenu lub przebudowy 
istniejącej zabudowy wykaşą, şe uzasadnione 
są takşe inne działania niş wymienione w ust. 
1, plan dopuszcza realizację następujących 
działań: 

1) uzupełnienie istniejących i wykształcenie 
nowych pierzei; 

2) realizacja nowej zabudowy o funkcji 
mieszkaniowej i usługowej wg parame-
trów określonych planem; 

3) realizacja przejazdów bramowych i lokali-
zacja niezbędnych parkingów na tyłach 
posesji; 

4) ograniczenie powierzchni parkingów na-
ziemnych na rzecz noworealizowanych 
parkingów podziemnych; 

5) ujednolicenie wysokości budynków w obu 
pierzejach ul. Warszawskiej; 

6) ujednolicenie wysokości i kolorystyki 
ogrodzeń w pierzejach dróg publicznych; 

7) ujednolicenie kolorystyki i ewentualnie 
kształtu dachu dla dachów stromych w 
pierzejach dróg publicznych; 

8) ujednolicenie urządzeń technicznych, w 
miarę moşliwości zmiana ich lokalizacji 
lub realizacja osłon tak, aby nie były nad-
miernie eksponowane w przestrzeni pu-
blicznej; 

9) przebudowa lub realizacja nowych dróg 
wewnętrznych i placów wraz z infrastruk-
turą techniczną, terenami zieleni towarzy-
szącej i małą architekturą; 

10) iluminacja obiektów o uznanych warto-
ściach kulturowych lub plastycznych. 

3. W odniesieniu do terenów przeznaczonych 
pod komunikację plan ponadto ustala: 

1) realizację placów publicznych wraz z infra-
strukturą techniczną, terenami zieleni towa-
rzyszącej i małą architekturą; 

2) tworzenie nowej jakości przestrzeni pu-
blicznych poprzez wymianę nawierzchni, 
urządzeń technicznych, znaków informacyj-
nych, małej architektury, realizację jednoli-
tych gatunkowo szpalerów i alei drzew, şy-
wopłotów; 

3) modernizację istniejących parkingów pod 
kątem zwiększenia bezpieczeństwa na dro-
gach publicznych, ujednolicenie ich formy 
w ramach jednej ulicy; 

4) ograniczenie lokalizacji nowych parkingów 
naziemnych, tam gdzie to moşliwe likwida-
cja istniejących i zastąpienie ich podziem-
nymi lokalizowanymi w terenach zabudowy 
śródmiejskiej, sąsiadujących z ulicą; 

5) modernizację skrzyşowań z drogami pu-
blicznymi; tam gdzie to moşliwe uspakaja-
nie ruchu i podnoszenie bezpieczeństwa 
poprzez budowę rond kompaktowych; 

6) zastosowanie urządzeń do spowalniania ru-
chu, ewentualnie sygnalizacji świetlnej; 
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7) tam gdzie to moşliwe technicznie i uzasad-
nione ekonomicznie, zastąpienie naziem-
nych elementów uzbrojenia podziemnymi; 

8) poprawę parametrów uşytkowych infra-
struktury technicznej; 

9) realizację kanalizacji deszczowej. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 17. 

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 
od U1 do U5 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
usługowa nieuciąşliwa: 

1) teren U1 - usługi publiczne, administracja 
- obiekty uşyteczności publicznej niekoli-
zyjne z funkcją mieszkaniową; 

2) teren U2 - obiekty i urządzenia na potrze-
by jednostek ochrony przeciwpoşarowej; 
usługi publiczne, administracja - obiekty 
uşyteczności publicznej; 

3) teren U3 - usługi publiczne, administracja 
- obiekty uşyteczności publicznej niekoli-
zyjne z funkcją mieszkaniową; 

4) teren U4 - usługi publiczne lub komercyj-
ne niekolizyjne z funkcją mieszkaniową z 
wyłączeniem obiektów handlowych o po-
wierzchni handlowej powyşej 2000m2; 

5) teren U5 - usługi komercyjne z wyłącze-
niem obiektów handlowych o powierzchni 
handlowej powyşej 2000m2. 

2. Przeznaczenie uzupełniające - mieszkania 
integralnie związane z prowadzoną działalno-
ścią usługową. 

3. Warunki dla przeznaczenia innego niş pod-
stawowe: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących w 
dniu uchwalenia planu obiektów o prze-
znaczeniu innym niş podstawowe, w 
przypadku zapewnienia określonych pla-
nem i obowiązującymi przepisami stan-
dardów na działkach sąsiednich; 

2) zakazuje się rozbudowy istniejących 
obiektów o przeznaczeniu innym niş pod-
stawowe i uzupełniające. 

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

1) zakaz umieszczania reklam na dachach i 
ogrodzeniach od strony przestrzeni pu-
blicznej; 

2) zakaz umieszczania reklam niezwiązanych 
z działalnością prowadzoną na terenie; 

3) dopuszcza się umieszczenie reklamy wol-
nostojącej lub reklamy na elewacji budyn-
ku w formie szyldu lub neonu od strony 
przestrzeni publicznej, przy czym: 

a) reklama moşe dotyczyć wyłącznie dzia-
łalności prowadzonej na terenie działki 
budowlanej, 

b) reklama wolnostojąca nie moşe wyso-
kością przewyşszać zabudowy działki 
budowlanej. 

5. Szczegółowe parametry i wskaŝniki zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaŝnik zabudowy terenu - 
0,40; 

2) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy - 1,20; 

3) maksymalna wysokość zabudowy - 12m; 

4) dopuszcza się dominanty plastyczne w 
kubaturze budynku o przewyşszeniu do 
20% wysokości dopuszczonej, o ile po-
wierzchnia rzutu elementu wyşszego nie 
stanowi więcej niş 20% powierzchni rzutu 
budynku; 

5) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej - 40% działki budowla-
nej; 

6) dach płaski. 

6. Szczegółowe warunki podziału nieruchomo-
ści i parametry działki budowlanej: 

1) minimalna powierzchnia - 1500m2, dla te-
renu U5 - 750m2; 

2) minimalna szerokość frontu - 20m z tole-
rancją 10%. 

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

1) według ustaleń ogólnych § 9 ust. 1-5; 

2) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony środowiska w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, dla terenów obowiązują 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego według 
ustaleń ogólnych § 10 ust. 1-3. 

9. Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrębnych: 
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1) prawo energetyczne: dla działek, przez 
które przebiega istniejąca napowietrzna 
linia średniego napięcia, w pasie techno-
logicznym o standardowej szerokości 12 
m (2x6 m od osi linii), rozumianym jako 
obszar gdzie mogą być przekroczone war-
tości pola elektromagnetycznego określo-
ne przez przepisy odrębne dla terenów 
zabudowy, wprowadza się następujące 
ograniczenia dla lokalizacji budynków i 
zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania budynków miesz-
kalnych lub innych przeznaczonych na 
pobyt ludzi; w indywidualnych przy-
padkach odstępstwa od tej zasady mo-
şe udzielić właściciel lub zarządca linii, 
na warunkach przez siebie określo-
nych, 

b) nakaz uzgadniania warunków lokaliza-
cji wszelkich obiektów budowlanych z 
właścicielem lub zarządcą linii, 

c) w bezpośrednim sąsiedztwie pasów 
technologicznych lokalizacja budowli 
zawierających materiały niebezpieczne 
poşarowo wymaga uzgodnienia z wła-
ścicielem lub zarządcą linii; 

2) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groşenia powodzią. 

10. Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

1) obsługa komunikacyjna z istniejących i 
projektowanych dróg publicznych oraz za 
pośrednictwem dróg wewnętrznych z 
uwzględnieniem ustaleń § 14 ust. 5 i 6; 

2) wymagania w stosunku do dróg we-
wnętrznych zgodnie z ustaleniami ogól-
nymi § 8 ust. 2; 

3) ilość miejsc parkingowych wg § 14 ust. 4; 

4) dopuszcza się parkingi podziemne. 

11. Rozbudowa infrastruktury technicznej we-
dług ustaleń ogólnych § 15 ust. 1-7. 

12. Usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleń ogólnych § 15 ust. 8. 

13. Odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleń 
ogólnych § 15 ust. 9. 

14. Stawka procentowa - 1%. 

 

 

 

§ 18. 

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 
od U6 do U12 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
usługowa nieuciąşliwa z wyłączeniem: 

1) działalności związanej z tankowaniem sa-
mochodów; 

2) usług związanych ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem ludzi; 

3) usług związanych z ochroną zdrowia i 
opieką społeczną; 

4) usług handlu o powierzchni sprzedaşy 
powyşej 2000 m2. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) drobna wytwórczość; 

2) składy i magazyny. 

3. Warunki dla przeznaczenia innego niş pod-
stawowe: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących w 
dniu uchwalenia planu obiektów o prze-
znaczeniu innym niş podstawowe w przy-
padku zapewnienia określonych planem i 
obowiązującymi przepisami standardów 
na działkach sąsiednich; 

2) zakazuje się rozbudowy istniejących 
obiektów o przeznaczeniu innym niş pod-
stawowe i uzupełniające. 

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

1) zakaz umieszczania reklam na dachach i 
ogrodzeniach od strony przestrzeni pu-
blicznej i drogi KDGP; 

2) zakaz umieszczania reklam niezwiązanych 
z działalnością prowadzoną na terenie; 

3) dopuszcza się umieszczenie reklamy wol-
nostojącej lub reklamy na elewacji budyn-
ku w formie szyldu lub neonu, przy czym: 

a) reklama moşe dotyczyć wyłącznie dzia-
łalności prowadzonej na terenie działki 
budowlanej, 

b) reklama wolnostojąca nie moşe wyso-
kością przewyşszać zabudowy działki 
budowlanej. 
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5. Szczegółowe parametry i wskaŝniki zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaŝnik zabudowy terenu - 
0,40; 

2) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy - 1,20; 

3) maksymalna wysokość zabudowy - 12m; 

4) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej - 40% działki budowla-
nej; 

5) dach płaski; 

6) dopuszcza się ciągłą pierzeję ul. Kolejo-
wej. 

6. Szczegółowe warunki podziału nieruchomo-
ści i parametry działki budowlanej: 

1) minimalna powierzchnia: 

a) dla terenu U6 - 650m2, 

b) dla terenu U11 - 750m2, 

c) dla pozostałych terenów - 1000m2; 

2) minimalna szerokość frontu - 20m z tole-
rancją 10%. 

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

1) według ustaleń ogólnych § 9 ust. 1-5; 

2) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony środowiska w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, dla terenów obowiązują 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego według 
ustaleń ogólnych § 10 ust. 1-3. 

9. Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrębnych: 

1) prawo energetyczne: dla działek, przez 
które przebiega istniejąca napowietrzna 
linia średniego napięcia, w pasie techno-
logicznym o standardowej szerokości 12m 
(2x6 m od osi linii), rozumianym jako ob-
szar gdzie mogą być przekroczone warto-
ści pola elektromagnetycznego określone 
przez przepisy odrębne dla terenów zabu-
dowy, wprowadza się następujące ograni-
czenia dla lokalizacji budynków i zago-
spodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania budynków miesz-
kalnych lub innych przeznaczonych na 
pobyt ludzi; w indywidualnych przy-
padkach odstępstwa od tej zasady mo-

şe udzielić właściciel lub zarządca linii, 
na warunkach przez siebie określo-
nych, 

b) nakaz uzgadniania warunków lokaliza-
cji wszelkich obiektów budowlanych z 
właścicielem lub zarządcą linii, 

c) w bezpośrednim sąsiedztwie pasów 
technologicznych lokalizacja budowli 
zawierających materiały niebezpieczne 
poşarowo wymaga uzgodnienia z wła-
ścicielem lub zarządcą linii; 

2) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groşenia powodzią. 

10. Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

1) obsługa komunikacyjna z istniejących i 
projektowanych dróg publicznych dojaz-
dowych i lokalnych oraz za pośrednic-
twem dróg wewnętrznych z uwzględnie-
niem ustaleń § 14 ust. 5 i 6; 

2) wymagania w stosunku do dróg we-
wnętrznych zgodnie z ustaleniami ogól-
nymi § 8ust.2; 

3) wyklucza się indywidualne zjazdy na jezd-
nię drogi głównej ruchu przyspieszonego; 

4) ilość miejsc parkingowych wg § 14 ust. 4. 

11. Rozbudowa infrastruktury technicznej we-
dług ustaleń ogólnych § 15 ust. 1-7. 

12. Usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleń ogólnych § 15 ust. 8. 

13. Odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleń 
ogólnych § 15 ust. 9. 

14. Stawka procentowa - 1%. 

§ 19. 

Ustalenia dla terenu oznaczonego UO/US 

1. Przeznaczenie podstawowe - usługi oświaty, 
sportu i rekreacji. 

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

1) zakaz umieszczania reklam na dachach i 
ogrodzeniach od strony przestrzeni pu-
blicznej; 

2) zakaz umieszczania reklam niezwiązanych 
z działalnością prowadzoną na terenie; 

3) dopuszcza się umieszczenie reklamy wol-
nostojącej lub reklamy na elewacji budyn-
ku w formie szyldu lub neonu od strony 
przestrzeni publicznej w przypadku, gdy: 
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a) reklama dotyczy działalności prowa-
dzonej na terenie działki budowlanej, 

b) reklama wolnostojąca nie przewyşsza 
zabudowy. 

3. Szczegółowe parametry i wskaŝniki zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa moşe podlegać wy-
mianie, rozbudowie, przebudowie i re-
montowi stosownie do potrzeb oraz zmia-
nie sposobu uşytkowania budynków przy 
zachowaniu jako funkcji podstawowej 
usług sportu i rekreacji i oświaty; 

2) maksymalny wskaŝnik zabudowy terenu - 
0,40; 

3) maksymalna wysokość zabudowy - 15m; 

4) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej - nie mniejszy niş w sta-
nie istniejącym. 

4. Szczegółowe warunki podziału nieruchomo-
ści i parametry działki budowlanej: 

1) minimalna powierzchnia - 1 ha; 

2) minimalna szerokość frontu - 60m. 

5. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

1) według ustaleń ogólnych § 9 ust. 1-5; 

2) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony środowiska w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, dla terenów obowiązują 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieşy. 

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego według 
ustaleń ogólnych § 10 ust. 1-3. 

7. Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrębnych: 
prawo wodne - obszar potencjalnego zagro-
şenia powodzią. 

8. Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

1) obsługa komunikacyjna z istniejących 
dróg publicznych; 

2) ilość miejsc parkingowych wg § 14 ust. 4. 

9. Rozbudowa infrastruktury technicznej we-
dług ustaleń ogólnych § 15 ust. 1-7. 

10. Usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleń ogólnych § 15 ust. 8. 

11. Odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleń 
ogólnych § 15 ust. 9. 

12. Stawka procentowa - 1%. 

§ 20. 

Ustalenia dla terenu oznaczonego UK 

1. Przeznaczenie podstawowe - teren usług 
kultu religijnego. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) usługi oświaty; 

2) ośrodek pomocy społecznej; 

3) mieszkania integralnie związane z prowa-
dzoną działalnością. 

3. Warunki dla przeznaczenia innego niş pod-
stawowe - łączna powierzchnia zabudowy 
obiektów przeznaczonych pod funkcje uzu-
pełniające wymienione w ust. 2 nie moşe 
przekroczyć 50% określonego w ust. 5 
wskaŝnika powierzchni zabudowy, a funkcja 
mieszkaniowa nie moşe stanowić więcej niş 
30% tegoş wskaŝnika. 

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: zakaz umiesz-
czania reklam na dachach, elewacjach i 
ogrodzeniach od strony przestrzeni publicz-
nych. 

5. Szczegółowe parametry i wskaŝniki zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa moşe podlegać wy-
mianie, rozbudowie, przebudowie i re-
montowi stosownie do potrzeb oraz zmia-
nie sposobu uşytkowania budynków przy 
zachowaniu jako funkcji podstawowej 
usług kultu religijnego; 

2) maksymalny wskaŝnik zabudowy terenu - 
0,35; 

3) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej - 50% działki budowla-
nej. 

6. Szczegółowe warunki podziału nieruchomo-
ści i parametry działki budowlanej: 

1) minimalna powierzchnia - 3500m2; 

2) minimalna szerokość frontu - 35m. 

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

1) według ustaleń ogólnych § 9 ust. 1-5; 
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2) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony środowiska w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, dla terenów obowiązują 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego według 
ustaleń ogólnych § 10 ust. 1-3. 

9. Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrębnych: 

1) prawo energetyczne: dla działek, przez 
które przebiega istniejąca napowietrzna 
linia średniego napięcia, w pasie techno-
logicznym o standardowej szerokości 12m 
(2x6 m od osi linii), rozumianym jako ob-
szar gdzie mogą być przekroczone warto-
ści pola elektromagnetycznego określone 
przez przepisy odrębne dla terenów zabu-
dowy, wprowadza się następujące ograni-
czenia dla lokalizacji budynków i zago-
spodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania budynków prze-
znaczonych na pobyt ludzi; w indywi-
dualnych przypadkach odstępstwa od 
tej zasady moşe udzielić właściciel lub 
zarządca linii, na warunkach przez sie-
bie określonych, 

b) nakaz uzgadniania warunków lokaliza-
cji wszelkich obiektów budowlanych z 
właścicielem lub zarządcą linii, 

c) w bezpośrednim sąsiedztwie pasów 
technologicznych lokalizacja budowli 
zawierających materiały niebezpieczne 
poşarowo wymaga uzgodnienia z wła-
ścicielem lub zarządcą linii; 

2) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groşenia powodzią. 

10. Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

1) obsługa komunikacyjna z istniejących 
dróg publicznych; 

2) ilość miejsc parkingowych wg § 14 ust. 4. 

11. Rozbudowa infrastruktury technicznej we-
dług ustaleń ogólnych § 15 ust. 1-7. 

12. Usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleń ogólnych § 15 ust. 8. 

13. Odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleń 
ogólnych § 15 ust. 9. 

14. Stawka procentowa - 1%. 

 

§ 21. 

Ustalenia dla terenu telekomunikacji i usług  
pocztowych oznaczonego symbolem U/T 

1. Przeznaczenie podstawowe - usługi pocztowe 
nieuciąşliwe oraz istniejące urządzenia tele-
komunikacyjne - centrala telefoniczna. 

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: zakaz umiesz-
czania reklam na dachach, elewacjach i 
ogrodzeniach od strony przestrzeni publicz-
nych. 

3. Parametry obiektów i urządzeń oraz zago-
spodarowanie terenu zgodnie z przepisami 
odrębnymi, przy czym ustala się, şe remont, 
przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istnie-
jących urządzeń powinna uwzględniać naj-
lepsze dostępne techniki minimalizujące ne-
gatywne oddziaływanie na środowisko, w 
tym na zdrowie ludzi i krajobraz. 

4. Szczegółowe warunki podziału nieruchomo-
ści i parametry działki budowlanej: 

1) minimalna wielkość - 1200m2; 

2) minimalna szerokość frontu - 20m z tole-
rancją 10%. 

5. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego według ustaleń ogólnych § 9 
ust. 1-5. 

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego obowiązu-
ją ustalenia § 10 ust. 1-3. 

7. Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrębnych: 
prawo wodne - obszar potencjalnego zagro-
şenia powodzią. 

8. Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

1) obsługa komunikacyjna z istniejących 
dróg publicznych; 

2) ilość miejsc parkingowych wg § 14 ust. 4. 

9. Rozbudowa infrastruktury technicznej we-
dług ustaleń ogólnych § 15 ust. 1-7. 

10. Odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleń 
ogólnych § 15 ust. 9. 

11. Stawka procentowa - 1%. 
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§ 22. 

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 
od UM1 do UM15 

1. Przeznaczenie podstawowe - śródmiejska 
zabudowa usługowo-mieszkaniowa nieuciąş-
liwa z wyłączeniem: 

1) kategorii działalności związanych z tanko-
waniem, naprawą, demontaşem samo-
chodów i składowaniem części uşywa-
nych samochodów; 

2) obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaşy powyşej 2000m2. 

2. Warunki dla przeznaczenia innego niş pod-
stawowe: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących w 
dniu uchwalenia planu obiektów o prze-
znaczeniu innym niş podstawowe w przy-
padku zapewnienia określonych planem i 
obowiązującymi przepisami standardów 
na działkach sąsiednich; 

2) zakazuje się rozbudowy istniejących 
obiektów o przeznaczeniu innym niş pod-
stawowe i uzupełniające. 

3. Tereny objęte granicami obszaru wskazane-
go przez plan jako wymagający rehabilitacji 
istniejącej zabudowy i infrastruktury tech-
nicznej - obowiązują odpowiednio ustalenia 
§ 16. 

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

1) zakaz umieszczania reklam na dachach i 
ogrodzeniach od strony przestrzeni pu-
blicznej; 

2) zakaz umieszczania reklam niezwiązanych 
z działalnością prowadzoną na terenie; 

3) dopuszcza się umieszczenie reklamy wol-
nostojącej lub reklamy na elewacji budyn-
ku w formie szyldu lub neonu, przy czym: 

a) reklama moşe dotyczyć wyłącznie dzia-
łalności prowadzonej na terenie działki 
budowlanej, 

b) reklama wolnostojąca nie moşe wyso-
kością przewyşszać zabudowy. 

5. Szczegółowe parametry i wskaŝniki zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) lokalizacja zabudowy usługowej wyłącz-
nie w pierzei ulicy Warszawskiej; 

2) maksymalny wskaŝnik zabudowy terenu 
- 0,40; 

3) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 

a) dla działek przylegających do pasa 
drogowego ul. Warszawskiej - 1,50, 

b) dla pozostałych - 1,0; 

4) minimalna wysokość zabudowy - 9m 
(dwie kondygnacje); 

5) maksymalna wysokość zabudowy - 12m 
(nie licząc przewyşszeń, o których mowa 
dalej); 

6) dla budynków połoşonych na zakończe-
niu osi drogi publicznej oraz dla budyn-
ków naroşnych w odniesieniu do skrzy-
şowań dróg publicznych dopuszcza się 
dominanty plastyczne w kubaturze bu-
dynku o przewyşszeniu do 20% wysoko-
ści dopuszczonej, o ile powierzchnia rzu-
tu elementu wyşszego nie stanowi wię-
cej niş 20% powierzchni rzutu budynku; 

7) dopuszcza się wjazdy bramowe w ele-
wacji budynku; 

8) dach płaski lub dach stromy; 

9) zakaz istotnego róşnicowania kolorystyki 
i formy dachu na odcinku pierzei pomię-
dzy dwoma drogami publicznymi; 

10) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 25% działki bu-
dowlanej. 

6. Szczegółowe warunki podziału nieruchomo-
ści i parametry działki budowlanej: 

1) minimalna powierzchnia - 800m2; 

2) minimalna szerokość frontu: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej szere-
gowej - 9m, 

b) dla pozostałej zabudowy - 15m z tole-
rancją 10%. 

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

1) według ustaleń ogólnych § 9 ust. 1-5; 

2) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony środowiska w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, dla terenów obowiązują 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego według 
ustaleń ogólnych § 10 ust. 1-3. 
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9. Inne ograniczenia dla zagospodarowania 

terenu wynikające z przepisów odrębnych: 

1) prawo energetyczne: dla działek, przez 
które przebiega istniejąca napowietrzna 
linia średniego napięcia, w pasie techno-
logicznym o standardowej szerokości 12m 
(2x6 m od osi linii), rozumianym jako ob-
szar gdzie mogą być przekroczone warto-
ści pola elektromagnetycznego określone 
przez przepisy odrębne dla terenów zabu-
dowy, wprowadza się następujące ograni-
czenia dla lokalizacji budynków i zago-
spodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania budynków miesz-
kalnych lub innych przeznaczonych na 
pobyt ludzi; w indywidualnych przy-
padkach odstępstwa od tej zasady mo-
şe udzielić właściciel lub zarządca linii, 
na warunkach przez siebie określo-
nych, 

b) nakaz uzgadniania warunków lokaliza-
cji wszelkich obiektów budowlanych z 
właścicielem lub zarządcą linii, 

c) w bezpośrednim sąsiedztwie pasów 
technologicznych lokalizacja budowli 
zawierających materiały niebezpieczne 
poşarowo wymaga uzgodnienia z wła-
ścicielem lub zarządcą linii; 

2) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groşenia powodzią. 

10. Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

1) obsługa komunikacyjna z istniejących i 
projektowanych dróg publicznych dojaz-
dowych i lokalnych oraz za pośrednic-
twem dróg wewnętrznych z uwzględnie-
niem ustaleń § 14 ust. 5 i 6; 

2) wymagania w stosunku do dróg we-
wnętrznych zgodnie z ustaleniami ogól-
nymi § 8 ust. 2; 

3) lokalizacja i bilans miejsc parkingowych: 

a) ilość miejsc parkingowych wg § 14 ust. 
4; w bilansie moşna uwzględnić miej-
sca parkingowe w przestrzeni publicz-
nej ul. Warszawskiej, o ile korzystanie z 
tych miejsc na potrzeby prowadzonej 
działalności stanowi prawo nabyte, 

b) preferuje się wjazdy bramowe i parko-
wanie na tyłach budynku, 

c) dopuszcza się parkingi podziemne. 

11. Rozbudowa infrastruktury technicznej we-
dług ustaleń ogólnych § 15 ust. 1-7. 

12. Usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleń ogólnych § 15 ust. 8. 

13. Odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleń 
ogólnych § 15 ust. 9. 

14. Stawka procentowa - 1%. 

§ 23. 

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 
od MN1 do MN40 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna intensywna w 
układzie wolnostojącym. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
układzie bliŝniaczym; 

2) usługi podstawowe nieuciąşliwe w formie 
wbudowanej w zabudowę mieszkaniową. 

3. Warunki dla przeznaczenia innego niş pod-
stawowe: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących w 
dniu uchwalenia planu obiektów o prze-
znaczeniu innym niş podstawowe w przy-
padku zapewnienia określonych planem i 
obowiązującymi przepisami standardów 
na działkach sąsiednich; 

2) zakazuje się rozbudowy istniejących 
obiektów o przeznaczeniu innym niş pod-
stawowe i uzupełniające; 

3) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w układzie bliŝniaczym wy-
łącznie dla działek istniejących; 

4) ogranicza się przeznaczenie na usługi 
wbudowane w zabudowę mieszkaniową 
do 30% powierzchni uşytkowej budynku 
mieszkalnego; usługi podstawowe naleşy 
lokalizować od strony dróg publicznych; 

5) nakazuje się zapewnienie określonego 
planem i obowiązującymi przepisami 
standardu zamieszkania na działkach są-
siednich w przypadku wprowadzenia dzia-
łalności usługowej na działkę budowlaną. 

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

1) zakaz umieszczania reklam na dachach, 
elewacjach i ogrodzeniach od strony prze-
strzeni publicznej, wyjątek stanowią re-
klamy dla zabudowy z usługami lub drob-
ną wytwórczością, gdzie dopuszcza się 
umieszczenie reklamy wolnostojącej lub 
reklamy na elewacji budynku od strony 
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przestrzeni publicznej w formie szyldu lub 
neonu, przy czym: 

a) reklama moşe dotyczyć wyłącznie dzia-
łalności prowadzonej na terenie działki 
budowlanej, 

b) reklama wolnostojąca nie moşe wyso-
kością przewyşszać zabudowy działki 
budowlanej; 

2) zakaz umieszczania reklam niezwiązanych 
z działalnością prowadzoną na terenie; 

3) w przypadku realizacji lub adaptacji części 
budynku mieszkalnego na usługi - zabra-
nia się urządzania miejsca do składowania 
produktów i urządzeń związanych z tą 
działalnością w pasie pomiędzy ogrodze-
niem od strony drogi publicznej a frontem 
budynku - zakaz nie dotyczy sezonowo 
organizowanych ogródków z miejscami 
do siedzenia i konsumpcji. 

5. Szczegółowe parametry i wskaŝniki zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaŝnik zabudowy terenu - 
0,30; 

2) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy - 0,60; 

3) maksymalna wysokość zabudowy - 9m; 
maksymalnie 2 kondygnacje + poddasze 
nieuşytkowe; 

4) dach płaski lub dach stromy; 

5) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej - 60% działki budowla-
nej. 

6. Szczegółowe warunki podziału nieruchomo-
ści i parametry działki budowlanej: 

1) minimalna wielkość działki budowlanej: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej - 700m2, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bliŝniaczym (jeden segment) - 
500m2; 

2) minimalna szerokość frontu działki bu-
dowlanej: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej - 20m z tolerancją 10%, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bliŝniaczym (jeden segment) - 20m 
z tolerancją 20%. 

 

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

1) według ustaleń ogólnych § 9 ust. 1-5; 

2) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony środowiska w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, dla terenów obowiązują 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego według 
ustaleń ogólnych § 10 ust. 1-3. 

9. Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrębnych: 

1) prawo energetyczne: dla działek, przez 
które przebiega istniejąca napowietrzna 
linia średniego napięcia, w pasie techno-
logicznym o standardowej szerokości 12m 
(2x6 m od osi linii), rozumianym jako ob-
szar gdzie mogą być przekroczone warto-
ści pola elektromagnetycznego określone 
przez przepisy odrębne dla terenów zabu-
dowy, wprowadza się następujące ograni-
czenia dla lokalizacji budynków i zago-
spodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania budynków miesz-
kalnych lub innych przeznaczonych na 
pobyt ludzi; w indywidualnych przy-
padkach odstępstwa od tej zasady mo-
şe udzielić właściciel lub zarządca linii, 
na warunkach przez siebie określo-
nych, 

b) nakaz uzgadniania warunków lokaliza-
cji wszelkich obiektów budowlanych z 
właścicielem lub zarządcą linii, 

c) w bezpośrednim sąsiedztwie pasów 
technologicznych lokalizacja budowli 
zawierających materiały niebezpieczne 
poşarowo wymaga uzgodnienia z wła-
ścicielem lub zarządcą linii; 

2) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groşenia powodzią. 

10. Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

1) obsługa komunikacyjna z istniejących i 
projektowanych dróg publicznych oraz za 
pośrednictwem dróg wewnętrznych z 
uwzględnieniem ustaleń § 14 ust. 5 i 6; 

2) wymagania w stosunku do dróg we-
wnętrznych zgodnie z ustaleniami ogól-
nymi § 8 ust. 2; 
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3) ilość miejsc parkingowych wg § 14 ust 4; 
w bilansie moşna uwzględnić 1 miejsce w 
garaşu. 

11. Rozbudowa infrastruktury technicznej we-
dług ustaleń ogólnych § 15 ust. 1-7. 

12. Usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleń ogólnych § 15 ust. 8. 

13. Odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleń 
ogólnych § 15 ust. 9. 

14. Stawka procentowa - 1%. 

§ 24. 

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 
od MNi1 do MNi10 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna intensywna - 
szeregowa. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
układzie wolnostojącym i bliŝniaczym; 

2) usługi podstawowe nieuciąşliwe w formie 
wbudowanej w zabudowę mieszkaniową. 

3. Warunki dla przeznaczenia innego niş pod-
stawowe: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących w 
dniu uchwalenia planu obiektów o prze-
znaczeniu innym niş podstawowe w przy-
padku zapewnienia określonych planem i 
obowiązującymi przepisami standardów 
na działkach sąsiednich; 

2) zakazuje się rozbudowy istniejących 
obiektów o przeznaczeniu innym niş pod-
stawowe i uzupełniające; 

3) ogranicza się przeznaczenie na usługi 
wbudowane w zabudowę mieszkaniową 
do 30% powierzchni uşytkowej budynku 
mieszkalnego; usługi podstawowe naleşy 
lokalizować od strony dróg publicznych; 

4) nakazuje się zapewnienie określonego 
planem i obowiązującymi przepisami 
standardu zamieszkania na działkach są-
siednich w przypadku wprowadzenia dzia-
łalności usługowej na działkę budowlaną. 

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

1) zakaz umieszczania reklam na dachach, 
elewacjach i ogrodzeniach od strony prze-
strzeni publicznej, wyjątek stanowią re-
klamy dla zabudowy z usługami lub drob-
ną wytwórczością, gdzie dopuszcza się 

umieszczenie reklamy wolnostojącej lub 
reklamy na elewacji budynku od strony 
przestrzeni publicznej w formie szyldu lub 
neonu, przy czym: 

a) reklama moşe dotyczyć wyłącznie dzia-
łalności prowadzonej na terenie działki 
budowlanej, 

b) reklama wolnostojąca nie moşe wyso-
kością przewyşszać zabudowy działki 
budowlanej; 

2) zakaz umieszczania reklam niezwiązanych 
z działalnością prowadzoną na terenie; 

3) w przypadku realizacji lub adaptacji części 
budynku mieszkalnego na usługi - zabra-
nia się urządzania miejsca do składowania 
produktów i urządzeń związanych z tą 
działalnością w pasie pomiędzy ogrodze-
niem od strony drogi publicznej a frontem 
budynku - zakaz nie dotyczy sezonowo 
organizowanych ogródków z miejscami 
do siedzenia i konsumpcji. 

5. Szczegółowe parametry i wskaŝniki zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaŝnik zabudowy terenu - 
0,40; 

2) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy - 0,75; 

3) maksymalna wysokość zabudowy - 9m; 
maksymalnie 2 kondygnacje + poddasze 
nieuşytkowe; 

4) dach płaski lub dach stromy; 

5) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej - 50% działki budowla-
nej. 

6. Szczegółowe warunki podziału nieruchomo-
ści i parametry działki budowlanej: 

1) minimalna wielkość działki budowlanej: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej - 500m2, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bliŝniaczym (jeden segment) - 
500m2, 

c) dla zabudowy jednorodzinnej szere-
gowej - 250m2; 

2) minimalna szerokość frontu działki bu-
dowlanej: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej - 20m z tolerancją 10%, 
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b) dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bliŝniaczym (jeden segment) - 20m 
z tolerancją 20%, 

c) dla zabudowy jednorodzinnej szere-
gowej - 9m. 

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

1) według ustaleń ogólnych § 9 ust. 1-5; 

2) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony środowiska w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, dla terenów obowiązują 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego według 
ustaleń ogólnych § 10 ust. 1-3. 

9. Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrębnych: 

1) prawo energetyczne: dla działek, przez 
które przebiega istniejąca napowietrzna 
linia średniego napięcia, w pasie techno-
logicznym o standardowej szerokości 12m 
(2x6m od osi linii), rozumianym jako ob-
szar gdzie mogą być przekroczone warto-
ści pola elektromagnetycznego określone 
przez przepisy odrębne dla terenów zabu-
dowy, wprowadza się następujące ograni-
czenia dla lokalizacji budynków i zago-
spodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizowania budynków miesz-
kalnych lub innych przeznaczonych na 
pobyt ludzi; w indywidualnych przy-
padkach odstępstwa od tej zasady mo-
şe udzielić właściciel lub zarządca linii, 
na warunkach przez siebie określo-
nych, 

b) nakaz uzgadniania warunków lokaliza-
cji wszelkich obiektów budowlanych z 
właścicielem lub zarządcą linii, 

c) w bezpośrednim sąsiedztwie pasów 
technologicznych lokalizacja budowli 
zawierających materiały niebezpieczne 
poşarowo wymaga uzgodnienia z wła-
ścicielem lub zarządcą linii; 

2) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groşenia powodzią. 

10. Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

1) obsługa komunikacyjna z istniejących i 
projektowanych dróg publicznych oraz za 
pośrednictwem dróg wewnętrznych z 
uwzględnieniem ustaleń § 14 ust. 5 i 6; 

2) wymagania w stosunku do dróg we-
wnętrznych zgodnie z ustaleniami ogól-
nymi § 8 ust. 2; 

3) ilość miejsc parkingowych wg § 14 ust. 4; 
w bilansie moşna uwzględnić 1 miejsce w 
garaşu. 

11. Rozbudowa infrastruktury technicznej we-
dług ustaleń ogólnych § 15 ust. 1-7. 

12. Usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleń ogólnych § 15 ust. 8. 

13. Odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleń 
ogólnych § 15 ust. 9. 

14. Stawka procentowa - 1%. 

§ 25. 

Ustalenia dla terenu oznaczonego MW 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna niska. 

2. Przeznaczenie uzupełniające - usługi podsta-
wowe nieuciąşliwe w formie wbudowanej w 
zabudowę mieszkaniową. 

3. Warunki dla przeznaczenia innego niş pod-
stawowe: 

1) ogranicza się przeznaczenie na usługi do 
30% powierzchni uşytkowej budynku 
mieszkalnego; 

2) nakazuje się zapewnienie określonego 
planem i obowiązującymi przepisami 
standardu zamieszkania na działkach są-
siednich w przypadku wprowadzenia dzia-
łalności usługowej na działkę budowlaną. 

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

1) zakaz umieszczania reklam na dachach, 
elewacjach i ogrodzeniach od strony prze-
strzeni publicznej, wyjątek stanowią re-
klamy dla zabudowy z usługami lub drob-
ną wytwórczością, gdzie dopuszcza się 
umieszczenie reklamy wolnostojącej lub 
reklamy na elewacji budynku od strony 
przestrzeni publicznej w formie szyldu lub 
neonu, przy czym: 

a) reklama moşe dotyczyć wyłącznie dzia-
łalności prowadzonej na terenie działki 
budowlanej, 

b) reklama wolnostojąca nie moşe wyso-
kością przewyşszać zabudowy działki 
budowlanej; 

1) zakaz umieszczania reklam niezwiązanych 
z działalnością prowadzoną na terenie; 
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5. Szczegółowe parametry i wskaŝniki zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaŝnik zabudowy terenu - 
0,40; 

2) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy - 1,20; 

3) maksymalna wysokość zabudowy - 4 
kondygnacje; 

4) dach płaski lub dach stromy; 

5) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej - nie mniejszy niş w sta-
nie istniejącym. 

6. Szczegółowe warunki podziału nieruchomo-
ści i parametry działki budowlanej: 

1) minimalna powierzchnia - 770m2; 

2) minimalna szerokość frontu - 25m. 

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

1) według ustaleń ogólnych § 9 ust. 1-5; 

2) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony środowiska w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku, dla terenów obowiązują 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i za-
mieszkania zbiorowego. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego według 
ustaleń ogólnych § 10 ust. 1-3. 

9. Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrębnych: 
prawo wodne - obszar potencjalnego zagro-
şenia powodzią. 

10. Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

1) obsługa komunikacyjna z istniejących i 
projektowanych dróg publicznych; 

2) ilość miejsc parkingowych wg § 14 ust. 4; 
w bilansie moşna uwzględnić miejsca w 
garaşu. 

11. Rozbudowa infrastruktury technicznej we-
dług ustaleń ogólnych § 15 ust. 1-7. 

12. Usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleń ogólnych § 15 ust. 8. 

13. Odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleń 
ogólnych § 15 ust. 9. 

14. Stawka procentowa - 1%. 

 

§ 26. 

Ustalenia dla terenów komunikacji 

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych ozna-
czone na rysunku symbolami zaczynającymi 
się od: KDGP, KDZ…, KDL…, KDD…. 

2. Parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego dróg publicznych: 

1) teren oznaczony KDGP - istniejąca droga 
krajowa - ul. Kolejowa: 

a) klasa - droga główna ruchu przyspie-
szonego, 

b) szerokość części pasa drogowego – 
zmienna 44-50m; w granicach planu - 
zmienna 22-24m, 

c) przekrój poprzeczny - dwujezdniowa z 
dwoma pasami ruchu w kaşdą stronę, 
przedzielona pasem o zmiennej szero-
kości, 

d) dostępność ograniczona, 

e) dopuszcza się bezkolizyjny przejazd w 
ciągu ul. Sierakowskiej - KDL3, 

f) zachowuje się istniejące zjazdy, zreali-
zowane zgodnie z przepisami, 

g) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
plan nakłada na inwestorów i zarządcę 
drogi obowiązek starannego i estetycz-
nego urządzenia terenu, 

h) ochrona środowiska, przyrody, krajo-
brazu kulturowego: w przypadku mo-
dernizacji lub przebudowy inwestycja 
powinna być realizowana przy zasto-
sowaniu wszelkich najlepszych do-
stępnych technik słuşących ochronie 
środowiska, zdrowia ludzi i ochronie 
krajobrazu, 

i) odwodnienie terenu: docelowo za po-
średnictwem kanalizacji deszczowej; do 
czasu modernizacji drogi dopuszcza się 
istniejące rowy trawiaste, 

j) stosowane rozwiązania techniczne w 
zakresie odwodnienia nie mogą wpły-
wać negatywnie na zmianę jakości oraz 
ilości wód w uşytkowych poziomach 
wodonośnych i powinny uniemoşli-
wiać przenikanie substancji niebez-
piecznych, które mogłyby zagrozić śro-
dowisku w sytuacjach wywołanych 
wypadkami pojazdów; 
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2) teren oznaczony KDZ1 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Armii Poznań: 

a) klasa - droga zbiorcza, 

b) szerokość pasa drogowego – zmienna 
16-18 m; w granicach planu - zmienna 
9-10 m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa z 
jednym pasem ruchu w kaşdą stronę, 

d) dopuszcza się budowę ścieşki rowero-
wej w granicach planu, 

e) dostępność ograniczona, 

f) zachowuje się istniejące zjazdy indywi-
dualne zrealizowane zgodnie z przepi-
sami, 

g) nowe zjazdy w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, za zgodą zarządcy 
drogi, 

h) dopuszcza się realizację parkingów pu-
blicznych na tych fragmentach drogi 
gdzie szerokość pasa drogowego prze-
kracza 12m, 

i) maksymalna ochrona istniejących za-
drzewień; docelowa rekonstrukcja obu-
stronnej alei drzew; 

3) teren oznaczony KDZ2 - istniejąca droga 
powiatowa nr 2420 W - ul. Rolnicza: 

a) klasa - droga zbiorcza, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
10-14m; w granicach planu 5-9m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa z 
dwoma pasami ruchu, dwukierunkowa, 

d) powiązania z drogami gminnymi w 
granicach planu ograniczone wyłącznie 
do wyznaczonych skrzyşowań według 
rysunku: KDZ1, KDL2, KDD9, KDD11, 
KDD12, KDD23, KDD24, KDD25, KDD26, 
KDD31, 

e) zachowuje się istniejące zjazdy na 
działki zrealizowane zgodnie z przepi-
sami, 

f) nowe zjazdy w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach za zgodą zarządcy 
drogi; 

4) teren oznaczony KDL1 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Warszawska: 

a) klasa: droga lokalna, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
28-30m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa z 
jednym pasem ruchu w kaşdą stronę, 
ze ścieşką rowerową w granicach pla-
nu, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) maksymalna ochrona istniejących za-
drzewień; docelowa rekonstrukcja obu-
stronnej alei drzew, 

i) teren objęty granicami obszaru wska-
zanego przez plan jako wymagający 
rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury technicznej - obowiązują 
odpowiednio ustalenia § 16; 

5) teren oznaczony KDL2 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Jedności Robotni-
czej: 

a) klasa - droga lokalna, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
10-11m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

6) teren oznaczony KDL3 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Sierakowska: 

a) klasa - droga lokalna, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
12-15m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa 
ze ścieşką rowerową w granicach pla-
nu, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) dopuszcza się przejazd nad drogą 
KDGP; 

7) teren oznaczony KDD1 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Weteranów: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 10m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

8) teren oznaczony KDD2 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Batalionów Chłop-
skich: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 10m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 
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9) teren oznaczony KDD3 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Gwardii Ludowej: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 6m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) dopuszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

10) teren oznaczony KDD4 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Armii Krajowej: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 10m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

11) teren oznaczony KDD5 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Reja: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
6-7m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) dopuszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

12) teren oznaczony KDD6 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Powstańców Kampi-
nosu: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 10m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

13) teren oznaczony KDD7 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. I Armii Wojska Pol-
skiego: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
6-7m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) dopuszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

14) teren oznaczony KDD8 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Zbowidowska: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 10m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

15) teren oznaczony KDD9 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Podbipięty: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
7-12m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) fragmenty, gdzie szerokość pasa dro-
gowego jest mniejsza niş 8 m - mogą 
być realizowane w formie ciągu pieszo-
jezdnego, tj. bez konieczności wydzie-
lenia z pasa drogowego chodnika dla 
pieszych, o ile zostanie zapewnione 
bezpieczeństwo dla pieszych uşytkow-
ników, np. poprzez zastosowanie urzą-
dzeń do spowalniania ruchu samocho-
dowego; 

16) teren oznaczony KDD10 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Parkingowa: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 7m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) dopuszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
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nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

17) tereny oznaczone KDD11, KDD19 - istnie-
jący ciąg dróg do modernizacji - ul. Skrze-
tuskiego: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego: 

– KDD11 - 15m, 

– KDD19 - zmienna 13-18m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

18) teren oznaczony KDD12 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Wjazdowa: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 7m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) dopuszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

19) teren oznaczony KDD13 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Wołodyjowskiego: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
8-9m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

20) teren oznaczony KDD14 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Kasprzaka: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 8m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) dopuszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

21) tereny oznaczone KDD15, KDD16 - istnie-
jący ciąg dróg do modernizacji - ul. Oleń-
ki: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
7-9m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) na fragmentach, gdzie szerokość pasa 
drogowego jest mniejsza niş 8m - do-
puszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

22) teren oznaczony KDD17 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Kmicica: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
15-20m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

23) teren oznaczony KDD18 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Skrzetuskiego: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 10m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

24) teren oznaczony KDD20 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Zagłoby: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego -zmienna 8-
9m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

25) teren oznaczony KDD21 - istniejąca droga 
do modernizacji: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
7-10m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 
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e) na fragmentach, gdzie szerokość pasa 
drogowego jest mniejsza niş 8m - do-
puszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

26) tereny oznaczone KDD22, KDD30 - istnie-
jący ciąg dróg do modernizacji - ul. Go-
ścińcowa: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego: 

– KDD22 - 12m, 

– KDD30 - zmienna 7-8m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) dla drogi KDD30 dopuszcza się realiza-
cję w formie ciągu pieszo-jezdnego, tj. 
bez konieczności wydzielenia z pasa 
drogowego chodnika dla pieszych, o ile 
zostanie zapewnione bezpieczeństwo 
dla pieszych uşytkowników, np. po-
przez zastosowanie urządzeń do spo-
walniania ruchu samochodowego; 

27) teren oznaczony KDD23 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Włościańska: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
8-12m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

28) teren oznaczony KDD24 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Gen. Berlinga: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
6-12m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) na fragmentach, gdzie szerokość pasa 
drogowego jest mniejsza niş 8 m - do-
puszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-

nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

29) teren oznaczony KDD25 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Mieszka I: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 12m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

30) teren oznaczony KDD26 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Dąbrówki: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 10m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

31) teren oznaczony KDD27 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Fredry: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 8m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

32) teren oznaczony KDD28 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Spacerowa: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
8-14m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) na fragmentach, gdzie szerokość pasa 
drogowego wynosi 8m - dopuszcza się 
realizację w formie ciągu pieszo-
jezdnego, tj. bez konieczności wydzie-
lenia z pasa drogowego chodnika dla 
pieszych, o ile zostanie zapewnione 
bezpieczeństwo dla pieszych uşytkow-
ników, np. poprzez zastosowanie urzą-
dzeń do spowalniania ruchu samocho-
dowego; 

33) teren oznaczony KDD29 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Szczęśliwa: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 12m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

34) tereny oznaczone KDD31 - istniejąca dro-
ga do modernizacji - ul. Wiejska: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 31 – 5355 – Poz. 697 
 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego -zmienna 
11-12m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

35) teren oznaczony KDD32 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Krzywa: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 7-13m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) na fragmentach, gdzie szerokość pasa 
drogowego jest mniejsza niş 8m - do-
puszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

36) teren oznaczony KDD33 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Podleśna: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
7-8m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) dopuszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

37) teren oznaczony KDD34 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Staszica: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
11-14m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

38) teren oznaczony KDD35 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Konarskiego: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
6-9m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) dopuszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

39) teren oznaczony KDD36 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Zalotna: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
7-9m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) dopuszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

40) teren oznaczony KDD37 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Przygodna: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 8m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

41) teren oznaczony KDD38 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Romantyczna: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego 12m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

42) teren oznaczony KDD39 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Miłosna: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 8m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 
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43) teren oznaczony KDD40 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Gospodarcza: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
7-12m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) na fragmentach, gdzie szerokość pasa 
drogowego jest mniejsza niş 8 m - do-
puszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

44) teren oznaczony KDD41 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Kasztanowa: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
6-13m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) na fragmentach, gdzie szerokość pasa 
drogowego jest mniejsza niş 8m - do-
puszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

45) teren oznaczony KDD42 - istniejąca droga 
do modernizacji: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - 8m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

46) teren oznaczony KDD43 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Baonu Zośka: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
8-9m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona; 

47) tereny oznaczone KDD44, KDD45 - istnie-
jące ciągi dróg do modernizacji - ul. Aga-
wy: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
7-10m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) na fragmentach, gdzie szerokość pasa 
drogowego jest mniejsza niş 8 m - do-
puszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

48) teren oznaczony KDD46 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Kaktusowa: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
6-10m, 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona, 

e) na fragmentach, gdzie szerokość pasa 
drogowego jest mniejsza niş 8m - do-
puszcza się realizację w formie ciągu 
pieszo-jezdnego, tj. bez konieczności 
wydzielenia z pasa drogowego chodni-
ka dla pieszych, o ile zostanie zapew-
nione bezpieczeństwo dla pieszych 
uşytkowników, np. poprzez zastosowa-
nie urządzeń do spowalniania ruchu 
samochodowego; 

49) teren oznaczony KDD47 - istniejąca droga 
do modernizacji - ul. Wiosenna: 

a) klasa - droga dojazdowa, 

b) szerokość pasa drogowego - zmienna 
8-12m, (4-5m w granicach planu), 

c) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

d) dostępność nieograniczona. 

3. Ochrona środowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego zgodnie z ustaleniami § 9 ust. 1-5. 

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych obowiązują ustale-
nia § 11 ust. 1-3. 
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5. Odprowadzenie i zagospodarowanie wód 

opadowych i roztopowych obowiązują ustale-
nia § 15 ust. 9. 

6. Plan wyznacza ogólnodostępne ciągi pieszo-
rowerowe z moşliwością dojazdu oznaczone 
KX1 do KX9, oraz ciągi pieszo-rowerowe bez 
moşliwości dojazdu oznaczone KX10 i KX11: 

1) w przypadku modernizacji, istniejący układ 
ciągów KX1 do KX9 naleşy projektować ja-
ko jednokierunkowy z wyjazdem na ul. Rol-
niczą, według zasad ruchu uspokojonego, z 
uprzywilejowanym ruchem pieszym; 

2) minimalna szerokość ciągów: 

a) oznaczonych symbolami od KX1 do KX9 
- 6m, 

b) oznaczonego symbolem KX10 - 2m, 

c) oznaczonego symbolem KX11 - 2,5m; 

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń i siecio-
wych elementów uzbrojenia; 

4) minimalny udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej 25%; dopuszcza się mniej-
szy udział o ile nawierzchnia ciągów będzie 
miała charakter przepuszczalny, np. będzie 
wykonana z kostki betonowej lub innego 
bruku. 

7. Stawka procentowa dla wszystkich terenów - 
1%. 

 

 

§ 27. 

Ustalenia dla terenu urządzeń infrastruktury 
oznaczonego symbolem W 

1. Przeznaczenie podstawowe - istniejące urzą-
dzenia zaopatrzenia w wodę (wodociągi) - sta-
cja uzdatniania wody. 

2. Parametry obiektów i urządzeń oraz zagospo-
darowanie terenu zgodnie z przepisami odręb-
nymi, przy czym ustala się, şe modernizacja 
istniejących urządzeń wodociągów powinna 
uwzględniać najlepsze dostępne techniki mi-
nimalizujące negatywne oddziaływanie na 
środowisko, w tym na zdrowie ludzi i krajo-
braz. 

3. Stawka procentowa dla terenu - 1%. 

Rozdział 3 
Ustalenia końcowe 

§ 28. 

Sposób wykonania uchwały 

1. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczętych przed dniem wejścia w 
şycie planu, a niezakończonych decyzją osta-
teczną stosuje się ustalenia planu. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Łomianek. 

3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego i na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Łomiankach. 

 
Przewodniczący Rady: 

Marek Zielski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXII/227/2008 
Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 30 grudnia 2008r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki” 
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rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej załącznik  

do uchwały  
nr XXXII/227/2008 z dnia 

30 grudnia 2008r. 
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uwaga 
nieuwzględ-
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uwaga 
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uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1 2008.08.11 Lidia 
Kamińska 

1. Zmiana 
przeznaczenia 
terenu UM4 na 
MU 

 UM4 Przeznaczenie podstawowe: 
śródmiejska zabudowa usługowo-
mieszkaniowa z wyłączeniem: 
a) kategorii działalności związanych 
z tankowaniem, naprawą, demonta-
şem samochodów i składowaniem 
części uşywanych samochodów. 
b) obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 
2000m2 

 x  x  

2. Wprowadze-
nie w § 22 ust. 1 
uchwały 
dodatkowego 
punktu c) o 
brzmieniu: 
nieuciąşliwa 
funkcja, w 
szczególności w 
odniesieniu do 
usług, produkcji 
i składów - 
przekroczenie 
standardów 
jakości środowi-
ska spowodo-
wanych 
działaniami 
realizowanymi 
w ramach 
funkcji, 
ogranicza się do 
granic działki 
własnej 
inwestycji 

   x  x Uwaga uwzględnio-
na częściowo - w § 4 
ust. 1 wprowadzono 
definicję nieuciąşli-
wej funkcji 

2 2008.08.22 Nelli i Jerzy 
Rogowscy 

1. Dopuszczenie 
zabudowy usług 
publicznych na 
terenach 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
intensywnej 
(MN1-MN40) 

 MN1-MN40 Przeznaczenie podsta-
wowe – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna intensywna w 
układzie wolnostojącym. 
Przeznaczenie uzupełniające:  
1) zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w układzie bliŝnia-
czym;  
2) usługi podstawowe w formie 
wbudowanej w zabudowę mieszka-
niową 

 x  x  

2. Uzupełnienie 
zestawu usług 
publicznych o 
przedszkola, 
świetlice, 
ogniska 
młodzieşowe, 
działalność 
biurową 

   x  x Uwaga uwzględnio-
na częściowo - w § 4 
ust. 3 pkt 3) do 
definicji usług 
podstawowych 
dodano zespoły 
wychowania 
przedszkolnego, 
punk przedszkolny, 
biura rachunkowe 

3 2008.08.22 Zdzisław 
Jadkowski 

Wykreślenie 
drogi KDD40 (ul. 
Gospodarcza) 
na wysokości 
działki o 
numerze 
ewidencyjnym 
285 

 KDD40 – istniejąca droga do 
modernizacji 

 x  x  
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4 2008.08.28 Piotr i 
Marzena 
Struzik 

Dopuszczenie 
zabudowy 
wielorodzinnej 
czterokondy-
gnacyjnej 

95/2, 95/3, 
95/4, 95/5, 
106/2, 106/3, 
106/4, 106/5 

MNi10 Przeznaczenie podstawowe – 
zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna intensywna - szeregowa. 
Przeznaczenie uzupełniające:  
1) zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w układzie wolnosto-
jącym i bliŝniaczym;  
2) usługi podstawowe w formie 
wbudowanej w zabudowę mieszka-
niową 

 x  x  

5 2008.08.28 Monika 
Skrodzka-

Wawrzyniak 

Przywrócenie 
części terenu 
MNi7 pod plac 
zabaw dla dzieci 

 MNi7 Przeznaczenie podstawowe – 
zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna intensywna - szeregowa. 
Przeznaczenie uzupełniające:  
1) zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w układzie wolnosto-
jącym i bliŝniaczym;  
2) usługi podstawowe w formie 
wbudowanej w zabudowę mieszka-
niową 

 x  x  

Przewodniczący Rady: 
Marek Zielski 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXII/227/2008 
Rady Miejskiej w Łomiankach 

z dnia 30 grudnia 2008r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Łomiankach rozstrzyga, co następuje: 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stano-

wią zadania własne gminy. 
2. W skład zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Stare 

Łomianki” wchodzą: 
1) drogi publiczne; 
2) wodociąg; 
3) kanalizacja; 
4) oświetlenie dróg i przestrzeni publicznych; 
5) kanalizacja deszczowa. 

3. Sposób realizacji przewidzianych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do za-
dań własnych gminy: 
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 przyjętych zadań w corocznych bu-

dşetach gminy; 
4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu nie naleşą do zadań własnych 

gminy i będą finansowane ze środków własnych inwestorów, na zasadach określonych przepisami odręb-
nymi. 

4. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do za-
dań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych odbywać się będą poprzez: 

1) wydatki z budşetu gminy zgodnie z uchwałą budşetową; 
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budşet gminy – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 
b) dotacji z funduszy krajowych, 
c) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, 
d) innych środków zewnętrznych. 

 
Przewodniczący Rady: 

Marek Zielski 
 
 
 


