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UCHWAIA Nr LIIIł868łŃ9 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 31 marca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 9Ńł2Ńł2ŃŃ4 ｭWilkowyja ｦ Kamionka IIｬ w Rzeszowie 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”—tŁ 5 
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń r. Nr 142, 

”ozŁ ń59ń, z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z ”óunŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

uchwalonego uchwaJą Nr XXXVIIłńń3ł2ŃŃŃ z dnia 

4 li”ca 2ŃŃŃ rŁ, z ”óunŁ zmŁ Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastę”u–e: 
 

IŁ PRźEPISY OGÓLNE 

 

§ ńŁ ńŁ Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 90/20/2004 

ｭWil—owy–a ｦ Kamion—a IIｬ, zwany dale– ”lanemŁ 
 

2Ł Plan obe–mu–e obszar o ”owierzchni o—oJo 
36,34 ha, ”oJowony ”rzy granicy miasta Rzeszowa 
z gminą Krasne, ”omiędzy ulŁ Jana Olbrachta 
i ul. Lwows—ą w RzeszowieŁ  
 

§ 2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

ń) zaJączni— nr ń - rysunek planu wykonany na 

ma”ie w s—ali ń:ńŃŃŃ, stanowiący integralną czę`ć 
uchwaJy, obowiązu–ący w za—resie o—re`lonym 
legendą,  
 

2) zaJączni— nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,* 

 

3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.* 

 

§ 3Ł Ustala się: 
 

ń) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od 1MN do 6MN, o Jączne– 
”owierzchni o—oJo ńŃ,77 ha, ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną; 
 

2) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od 1MN/U do 3 MN/U, 

o Jączne– ”owierzchni o—oJo 3,48 ha, ”od zabudowę 
mieszkaniową –ednorodzinną z do”uszczeniem usJug; 
 

3) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1MW/MN i 2MW/MN, 

o Jączne– ”owierzchni o—oJo ń,6ń ha, ”od zabudowę 
miesz—aniową wielorodzinną lub zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną; 
 

4) przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1MW/U, o powierzchni 

9,06 ha, ”od zabudowę miesz—aniową wielorodzinną 
z usJugami; 
 

5) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od 1U do 3U, o Jączne– 
”owierzchni o—oJo 5,38 ha, ”od zabudowę usJugową; 
 

6) ”rzeznaczenie terenów oznaczonego na 
rysun—u ”lanu symbolami od ńźP do 4źP, o Jączne– 
”owierzchni o—oJo ń,52 ha, ”od zieleL urządzoną; 
 

7) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysun—u ”lanu symbolami ńKŚL i 2KŚL, o Jączne– 
powierzchni okoJo 2,26 ha, ”od drogi ”ubliczne 
lokalne; 

 

8) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KDD i 2KDD, 

o ”owierzchni o—oJo Ń,63 ha, ”od drogi ”ubliczne 
dojazdowe; 

 

9) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od 1KDW do 6KDW, 

o Jączne– ”owierzchni o—oJo ń,2Ń ha, ”od drogi 
wewnętrzne; 
 

ńŃ) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od 1KD/KX do 5KD/KX, 

o Jączne– ”owierzchni o—oJo Ń,43 ”od ogólnodostę”ne 
ciągi ”ieszo-jezdne. 

 

§ 4Ł ńŁ Ile—roć w uchwale ”rzywoJu–e się 
symbole, o —tórych mowa w § 3 ”—t ń do ńŃ, nalewy 
”rzez to rozumieć symbole zastosowane na zaJączni—u 
nr ń do uchwaJy (rysun—u ”lanu), od”owiada–ące 
terenom o o—re`lonym w uchwale ”rzeznaczeniu lub 
ustalonych zasadach zagospodarowania. 

 

2. Ilekroć w uchwale –est mowa o: 
 

1) linii ”odziaJu wewnętrznego ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć linię wyznacza–ącą w ramach 
gJównego ”rzeznaczenia terenu równe s”osoby 
zagospodarowania; 

 

2) usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi, nienalewące do ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o (wymaga–ących obligatory–nie 
s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na 
`rodowis—o),  

 

3) usJugach —omercy–nych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć wszel—ie usJugi, w tym handlu, —tóre 
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nie są zaliczone do inwestycji celu publicznego 

w rozumieniu ”rze”isów o gos”odarce 
nieruchomo`ciami; 

 

4) zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć 
zwartą zieleL wielo”iętrową, zJowoną 
z gatun—ów od”ornych na zanieczyszczenia 
(w tym 50% odmian zimozielonych), 

stanowiącą ”rzegrodę fun—c–onalną, o”tyczną 
i a—ustyczną; 

 

5) wewnętrzne– ”rzestrzeni sąsiedz—ie– ｧ nalewy 
”rzez to rozumieć ”rzestrzeL ws”ólną dla 
miesz—aLców —il—u budyn—ów wielorodzinnych, 
”oJowoną w bez”o`rednim sąsiedztwie tych 

budyn—ów, zagos”odarowaną zielenią 
urządzoną nis—ą, `redniowyso—ą i wyso—ą, 
elementami maJe– archite—tury, urządzeniami 
s”ortowymi i innymi urządzeniami sJuwącymi 
re—reac–i dzieci i osób dorosJych; 

 

6) ws—auni—u mie–sc ”osto–owych dla usJug ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć liczbę mie–sc 
postojowych o—re`loną dla ”oszczególnych 
rodza–ów usJug, w dostosowaniu do 
przewidywanego generowanego przez nie 

ruchu, w stosun—u do ”owierzchni wewnętrzne– 
tych usJug, wyrawoną w ”oniwsze– tabeli: 

 

 

 

 

ROŚźAJ USIUG LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA 

KLIśNTÓW OBSIUGI I DOSTAW 

W STOSUNKU ŚO POWIśRźCHNI WśWNĘTRźNśJ BUŚYNKU 
USIUGOWśGO LUB POMIśSźCźśKIA USIUGOWśGO W źśSPOLś USIUG 

W JEDNYM BUDYNKU 

UsJugi handlu SPOvYWCźś  
nie mnie– niw ń mie–sce 

+ ń mie–sce na —awde 4Ń m2 

powierzchni 

nie mnie– niw ń mie–sce 

+ 1 miejsce na —awde 2ŃŃ m2 

powierzchni 

UsJugi handlu 

GOSP.DOMOWE 

CHEMICZNE  

KOSMETYKI 

MATER. BUDOW. 

OŚźIśvOWś 

nie mnie– niw ń mie–sce 

+ ń mie–sce na —awde 6Ń m2 

powierzchni 

nie mnie– niw ń mie–sce 

+ ń mie–sce na —awde 2ŃŃ m2 

powierzchni 

UsJugi handlu 

INNE 

nie mniej niw ń mie–sce 

+ ń mie–sce na —awde 6Ń m2 

powierzchni 

nie mnie– niw ń mie–sce 

+ ń mie–sce na —awde 2ŃŃ m2 

powierzchni 

UsJugi GASTRONOMII 
nie mnie– niw ń mie–sce 

+ ń mie–sce na —awde 3Ń m2 

powierzchni 

nie mnie– niw ń mie–sce 

+ ń mie–sce na —awde 2ŃŃ m2 

powierzchni 

UsJugi SśRWISOWO-NAPRAWCZE 

nie mnie– niw ń mie–sce 

+ ń mie–sce na —awde ńŃŃ m2 

powierzchni 

nie mnie– niw ń mie–sce 

+ ń mie–sce na —awde 2ŃŃ m2 

powierzchni 

UsJugi URźĘŚOWś 

 

ADMINISTRACYJNE 

BANKOWE 

POCZTOWE 

TELEKOMUNIKACYJNE 

INNE 

nie mnie– niw ń miejsce 

+ ń mie–sce na —awde 5Ń m2 

powierzchni 

nie mnie– niw ń mie–sce 

+ ń mie–sce na —awde 5Ń m2 

powierzchni 

GABINśTY usJugowe 

 

LEKARSKIE 

KOSMETYCZNE 

FRYZJERSKIE 

INNE 

nie mnie– niw ń mie–sce 

+ ń mie–sce na —awde 3Ń m2 

powierzchni 

nie mnie– niw ń mie–sce 

+ ń mie–sce na —awde 5Ń m2 

powierzchni 

W ”rzy”ad—u wielofun—cy–no`ci obie—tu lub lo—alu usJugowego ”rzy–mu–e się na–wywszą liczbę mie–sc ”osto–owych 
o—re`loną dla –edne– z tych fun—c–iŁ 

 

 

 

§ 5Ł Na trenie ob–ętym ”lanem: 
 

ń) za—azu–e się lo—alizac–i usJug innych niw 
nieuciąwliwe;  
 

2) za—azu–e się lo—alizac–i wolnosto–ących 
masztów i wiew antenowych; 
 

3) za—azu–e się stosowania ogrodzeL 
z ”refabry—owanych elementów betonowych od 
strony dróg ”ublicznych; 
 

4) do”uszcza się lo—alizowanie sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym stacji 

transformatorowych, ”od warun—iem, we nie wy—luczy 
to mowliwo`ci zagos”odarowania terenów zgodnie 
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z ich podstawowym przeznaczeniem i zasadami 

zagos”odarowania o—re`lonymi w ”lanie; 
 

5) do”uszcza się lo—alizowanie `ciewe— 

rowerowych i ciągów ”ieszych na wszyst—ich 
terenach —omuni—ac–i, zieleni urządzone– oraz 
w granicach terenów miesz—aniowych i usJugowych 
wzdJuw wewnętrznych ciągów —omuni—ac–i; 
 

6) ”rzy lo—alizowaniu obie—tów nalewy 
uwzględnić ”rzebiegi istnie–ących sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie 

wymaganych obowiązu–ącymi ”rze”isami odlegJo`ci 
od tych sieci i urządzeL, zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi, lub ich ”rzeJowenie, a w ”rzy”ad—u 
nadziemnych linii elektroenergetycznych lub 

telekomuni—acy–nych równiew s—ablowane, stosownie 
do planowanego zagospodarowania. 

 

IIŁ PRźEPISY SźCźEGÓIOWE 

 

§ 6Ł Ustalenia dla terenu 1 MN 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem ń MN o ”owierzchni o—oJo 2,ńŃ ha 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
jednorodzinnąŁ  
 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1) za—azu–e się lo—alizowania zabudowy 
szeregowej; 

 

2) do”uszcza się sytuowanie budyn—u w granicy 
dziaJ—i, ”od warun—iem, we nie ”rze—roczy on 
wyso—o`ci istnie–ącego lub ”ro–e—towanego 
w tej granicy budynku, oraz zna–dzie się w tym 
samym licu `ciany; 

 

3) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 3Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 4Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
 

5) –eweli istnie–ące zagos”odarowanie ”rze—racza 
”arametry o—re`lone w pkt. 3 i 4, to zmiana 

zagos”odarowania nie mowe wy—roczyć ”oza 
”arametry wyni—a–ące ze stanu istnie–ącego; 

 

6) linie zabudowy: 

 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu; 

 

b) do”uszcza się ”rzebudowę lub nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów zlo—alizowanych 
w caJo`ci lub w czę`ci ”oza nie”rze—raczalną 
linią zabudowy; 

 

7) wydzielony w granicach terenu ciąg ”ieszo-

–ezdny KŚłKX o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 
5,0 m, za—oLczony ”lacem manewrowymŁ 

 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) budynki mieszkalne o wyso—o`ci nie wię—sze– 
niw dwie —ondygnac–e nadziemne i nie wię—sze– 
niw ńŃ,Ń m, liczone– do gJówne– —alenicy lub 
szczytu dachu; 

 

2) budyn—i gos”odarcze i garawowe o wyso—o`ci 
–edne– —ondygnac–i nadziemne– i nie wię—sze– niw 
6,Ń m do gJówne– —alenicy lub szczytu dachu; 

 

3) nachylenie gJównych ”oJaci dachowych 
w granicach od 200 do 450; 

 

4) za—azu–e się stosowania wiewycze— w ”oJaci 
dachu; 

 

5) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną, 
betonową lub materiaJ imitu–ący dachów—ę 
—olorem i fa—turą; 

 

6) na—azu–e się aby wszystkie budynki 

zlo—alizowane na dziaJce chara—teryzowaJy się 
–ednorodną stylisty—ą, w szczególno`ci 
w za—resie —oloru i materiaJów 
wy—oLczeniowychŁ 

 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) ”owierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw Ń,Ń5 ha; 
 

2) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy bliuniacze– nie 
mnie–sza niw ń2,Ń m; 

 

3) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy wolnosto–ące– 
nie mnie–sza niw ń4,Ń m; 

 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 
pasa drogowego 900 z toleranc–ą 30 lub 

o —ierun—u zgodnym z istnie–ącym ”odziaJem 
geodezyjnym; 

 

5) wszyst—ie nowe granice dziaJe—, ”rowadzone 
od linii rozgranicza–ące– te– same– drogi, o ta—im 
samym kierunku, z toleranc–ą 30. 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z ulŁ Jana 
Olbrachta, z drogi 2KDL lub z drogi 2KDD 

bez”o`rednia lub ”o”rzez drogi do–azdowe 
ńKŚW i 2KŚW oraz ciąg ”ieszo ｦ jezdny 

2KD/KX; 

 

2) do”uszcza się indywidualne do–azdy i do–`cia do 
dziaJe— budowlanych, w tym wydzielone na 
rysun—u ”lanu liniami ”odziaJu wewnętrznego 
i oznaczone symbolem KD/KX; 

 

3) mie–sca ”osto–owe w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
dwa stanowiska na 1 budynek mieszkalny 

nalewy wydzielić w granicach dziaJ—i 
budowlanej. 

 

6Ł Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej. 
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§ 7Ł Ustalenia dla terenu 2 MN 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2 MN o ”owierzchni o—oJo ń,26 ha 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinnąŁ  
 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1) za—azu–e się lo—alizowania zabudowy 
szeregowej;  

 

2) do”uszcza się sytuowanie budyn—u w granicy 
dziaJ—i, ”od warun—iem, we nie ”rze—roczy on 
wyso—o`ci istnie–ącego lub ”ro–e—towanego 
w te– granicy budyn—u, oraz zna–dzie się w tym 
samym licu `ciany; 

 

3) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 3Ń% 

”owierzchni dziaJ—i; 
 

4) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mnie– niw 
4Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 

 

5) –eweli istnie–ące zagos”odarowanie ”rze—racza 
”arametry o—re`lone w ”—tŁ 3 i 4, to zmiana 
zagos”odarowania nie mowe wy—roczyć ”oza 
”arametry wyni—a–ące ze stanu istnie–ącego; 

 

6) linie zabudowy: 

 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 

b) do”uszcza się ”rzebudowę lub nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów zlo—alizowanych 
w caJo`ci lub w czę`ci ”oza nie”rze—raczalną 
linią zabudowyŁ 

 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) budyn—i miesz—alne o wyso—o`ci nie wię—sze– 
niw dwie —ondygnac–e nadziemne i nie wię—sze– 
niw ńŃ,Ń m, liczone– do gJówne– —alenicy lub 
szczytu dachu; 

 

2) budyn—i gos”odarcze i garawowe o wyso—o`ci 
–edne– —ondygnac–i nadziemne– i nie wię—sze– niw 
6,Ń m, liczone– do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

3) nachylenie ”oJaci dachowych w granicach od 
200 do 450; 

 

4) za—azu–e się stosowania wiewycze— w ”oJaci 
dachu; 

 

5) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną, 
betonową lub materiaJ imitu–ący dachów—ę 
—olorem i fa—turą; 

 

6) na—azu–e się, aby wszyst—ie budyn—i 
zlo—alizowane na dziaJce chara—teryzowaJy się 
–ednorodną stylisty—ą, w szczególno`ci 
w za—resie —oloru i materiaJów 
wy—oLczeniowychŁ 

 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) powierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw Ń,Ń5 ha; 
 

2) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy bliuniacze– nie 
mnie–sza niw ń2,Ń m; 

 

3) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy wolnosto–ące– 
nie mnie–sza niw ń4,Ń m; 

 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 
pasa drogowego 900, z toleranc–ą 30 lub 

o —ierun—u zgodnym z istnie–ącym ”odziaJem 
geodezyjnym; 

 

5) wszyst—ie nowe granice dziaJe—, ”rowadzone 
od linii rozgranicza–ące– te– same– drogi o ta—im 
samym —ierun—u, z toleranc–ą 30, za wy–ąt—iem 
drogi 4KDW; 

 

6) linie ”odziaJu w stosun—u do drogi 4KDW 

o —ierun—u zgodnym z istnie–ącym ”odziaJem 
geodezy–nym lub ”rosto”adJym do styczne– Ju—u 
drogi, dla wszyst—ich dziaJe— wedJug te– same– 
zasady. 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z ulŁ Jana 
Olbrachta, z drogi 2KDL lub z drogi 2KDD 

bez”o`rednia lub ”o”rzez drogi wewnętrzne 
3KDW i 4KDW; 

 

2) do”uszcza się indywidualne do–azdy do dziaJe— 
budowlanych; 

 

3) mie–sca ”osto–owe w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
dwa stanowiska na 1 budynek mieszkalny 

nalewy wydzielić w granicach dziaJ—i 
budowlanej. 

 

6Ł Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej. 

 

§ 8Ł Ustalenia dla terenu 3 MN 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 3 MN, o ”owierzchni o—oJo 3,ń6 ha 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinnąŁ  
 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1) za—azu–e się lo—alizowania zabudowy 
szeregowe– z bez”o`rednim z–azdem z drogi 
2KDL; 

 

2) do”uszcza się sytuowanie budyn—u w granicy 
dziaJ—i, ”od warun—iem, we nie ”rze—roczy on 
wyso—o`ci istnie–ącego lub ”ro–e—towanego 
w te– granicy budyn—u, oraz zna–dzie się w tym 
samym licu `ciany; 

 

3) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 3Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 
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4) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mnie– niw 
4Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 

 

5) jeweli istnie–ące zagos”odarowanie ”rze—racza 
”arametry o—re`lone w ”—tŁ 3 i 4, to zmiana 
zagos”odarowania nie mowe wy—roczyć ”oza 
”arametry wyni—a–ące ze stanu istnie–ącego;  

 

6) linie zabudowy: 

 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu; 

 

b) do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów zlo—alizowanych 
w caJo`ci lub w czę`ci ”oza nie”rze—raczalną 
linią zabudowyŁ 

 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) budyn—i miesz—alne o wyso—o`ci nie wię—sze– 
niw dwie —ondygnac–e nadziemne i nie wię—szej 

niw ńŃ,Ń m, licząc do gJówne– —alenicy lub 
szczytu dachu; 

 

2) budyn—i gos”odarcze i garawowe o wyso—o`ci 
–edne– —ondygnac–i nadziemne– i nie wię—sze– niw 
6,Ń m do gJówne– —alenicy lub szczytu dachu; 

 

3) nachylenie ”oJaci dachowych w granicach od 
200 do 450; 

 

4) za—azu–e się stosowania wiewycze— w ”oJaci 
dachu; 

 

5) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną, 
betonową lub materiaJ imitu–ący dachów—ę, 
—olorem i fa—turą; 

 

6) na—azu–e się, aby wszyst—ie budyn—i 
zlo—alizowane na dziaJce chara—teryzowaJy się 
–ednorodną stylisty—ą, w szczególno`ci 
w za—resie —oloru i materiaJów 
wy—oLczeniowychŁ 

 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy 
wolnosto–ące– i bliuniacze– nie mnie–sza niw 
0,04 ha;  

 

2) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy szeregowej 

nie mnie–sza niw Ń,Ń3 ha; 
 

3) szero—o`ć dziaJ—i: 
 

a) dla zabudowy wolnosto–ące– nie mnie–sza niw 
14,0 m;  

 

b) dla zabudowy bliuniacze– nie mnie–sza niw 
12,0 m; 

 

c) dla zabudowy szeregowe– nie mnie–sza niw 
8,0 m; 

 

4) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosunku do 

pasa drogowego 900 z toleranc–ą 30 lub 

o —ierun—u zgodnym z istnie–ącym ”odziaJem 
geodezyjnym; 

 

5) wszyst—ie nowe granice dziaJe—, ”rowadzone 
od linii rozgranicza–ące– te– same– drogi o ta—im 
samym —ierun—u, z toleranc–ą 30, za wy–ąt—iem 
drogi 4KDW; 

 

6) linie ”odziaJu w stosun—u do drogi 4KŚW 
o —ierun—u zgodnym z istnie–ącym ”odziaJem 
geodezy–nym lub ”rosto”adJym do styczne– Ju—u 
drogi, dla wszyst—ich dziaJe— wedJug te– same– 
zasady. 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) dostę”no`ć —omunikacyjna z ul. Jana Olbrachta 

lub z dróg ńKŚL i 2KŚL bez”o`rednia lub 
”o”rzez drogi wewnętrzne 3KŚW i 4KŚW lub 
ciąg ”ieszo ｦ jezdny 3KD/KX; 

 

2) do”uszcza się indywidualne do–azdy do dziaJe— 
budowlanych; 

 

3) mie–sca ”osto–owe w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
dwa stanowiska na 1 budynek mieszkalny 

nalewy wydzielić w ramach dziaJ—i budowlane–Ł 
 

6Ł Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej. 

 

§ 9Ł Ustalenia dla terenu 4 MN 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 4 MN o ”owierzchni o—oJo Ń,94 ha 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinnąŁ  
 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1) na –edne– dziaJce budowlane– nalewy lo—alizować 
–eden budyne— miesz—alny i nie więce– niw –eden 
budyne— garawowy lub gos”odarczy; 

 

2) do”uszcza się lo—alizowanie budyn—ów 
garawowych –a—o bliuniaczych bez”o`rednio 
”rzy granicy dziaJ—i, 

 

3) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 4Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 3Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 

 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu. 

 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) budyn—i miesz—alne o wyso—o`ci dwóch lub 
trzech kondygnacji nadziemnych i w granicach 

od 7,5 m do ńŃ,Ń m do gJówne– —alenicy lub 
szczytu dachu; 

 

2) nachylenie ”oJaci dachowych w budynkach 

mieszkalnych w granicach od 350 do 420; 
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3) budyn—i gos”odarcze i garawowe o wyso—o`ci 
–edne– —ondygnac–i nadziemne– i nie wię—sze– niw 
6,0 m do kalenicy lub szczytu dachu; 

 

4) za—azu–e się stosowania wiewycze— w ”oJaci 
dachu, za wy–ąt—iem –ednego s—ra–nego 
budynku w zespole zabudowy, usytuowanego 

bez”o`rednio ”rzy drodze 2KŚL lub ”oJowonego 
na zam—nięciu gJówne– osi —om”ozycy–ne– AB 
oznaczonej na rysunku planu; 

 

5) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną, 
betonową lub materiaJ imitu–ący dachów—ę, 
wszyst—ich budyn—ów w –ednym —olorze; 

 

6) na—azu–e się aby budyn—i zlo—alizowane na 
terenie dziaJ—i, chara—teryzowaJy się –ednorodną 
stylisty—ą, w szczególno`ci w za—resie —oloru 
i materiaJów wy—oLczeniowychŁ 

 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 

 

1) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy 
wolnosto–ące– i bliuniacze– nie mnie–sza niw 
0,04 ha; 

 

2) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy szeregowe– 
nie mnie–sza niw Ń,Ń3 ha; 

 

3) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy wolnosto–ące– 
i bliuniacze– nie mnie–sza niw 16,0 m; 

 

4) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy szeregowe– nie 
mnie–sza niw 8,Ń m; 

 

5) wszyst—ie dziaJ—i o –edna—owe– szero—o`ci 
frontu, z toleranc–ą 2Ń%, co nie dotyczy dziaJe— 
bez”o`rednio graniczących z droga 2KŚL; 

 

6) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 

”roste– styczne– do linii rozgranicza–ące– drogi 
4KDW (w miejscu prowadzenia granicy) - 900 

z tolerancja 30. 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi 2KŚL, 
”o”rzez drogę wewnętrzną 4KŚW lub z ulŁ 
Jana Olbrachta po”rzez drogę wewnętrzną 
3KDW; 

 

2) mie–sca ”osto–owe w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
dwa stanowiska na 1 budynek mieszkalny 

nalewy wydzielić w granicach dziaJ—i 
budowlanej. 

 

6Ł Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej. 

 

§ ńŃŁ Ustalenia dla terenu 5 MN 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 5 MN o ”owierzchni o—oJo ń,96 ha 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinnąŁ  
 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1) do”uszcza się sytuowanie budyn—u w granicy 

dziaJ—i, ”od warun—iem, we nie ”rze—roczy on 
wyso—o`ci istnie–ącego lub ”ro–e—towanego 
w te– granicy budyn—u, oraz zna–dzie się w tym 
samym licu `ciany; 

 

2) do”uszcza się sytuowanie budyn—u 
nowo”ro–e—towanego w granicy dziaJ—i, ”od 
warun—iem, we nie ”rze—roczy on gabarytów, t–Ł 
wyso—o`ci istnie–ącego w te– granicy budyn—u, 
oraz będzie w tym samym licu `ciany; 

 

3) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 3Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

4) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mnie– niw 
4Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 

 

5) –eweli istnie–ące zagos”odarowanie ”rze—racza 
”arametry o—re`lone w ”—tŁ 3 i 4, to zmiana 
zagos”odarowania nie mowe wy—roczyć ”oza 
”arametry wyni—a–ące ze stanu istnie–ącego; 

 

6) linie zabudowy: 

 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 

b) do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów zlo—alizowanych 
w caJo`ci lub w czę`ci ”oza nie”rze—raczalną 
linią zabudowy; 

 

7) wydzielone liniami ”odziaJu wewnętrznego ciągi 
pieszo-–ezdne KŚłKX o szero—o`ci nie mnie–sze– 
niw 5,Ń mŁ 

 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) budyn—i miesz—alne o wyso—o`ci nie wię—sze– 
niw dwie —ondygnac–e nadziemne i nie wię—sze– 
niw ńŃ,Ń m, licząc do gJówne– —alenicy lub 
szczytu dachu; 

 

2) budyn—i gos”odarcze i garawowe o wyso—o`ci 
jednej kondygnacji nadziemnej i nie wię—sze– niw 
6,Ń m, licząc do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

3) nachylenie ”oJaci dachowych w granicach od 
200 do 450; 

 

4) za—azu–e się stosowania wiewycze— w ”oJaci 
dachu; 

 

5) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną, 
betonową lub materiaJ imitu–ący dachów—ę, 
—olorem i fa—turą; 

 

6) na—azu–e się, aby wszyst—ie budyn—i 
zlo—alizowane na dziaJce chara—teryzowaJy się 
–ednorodną stylisty—ą, w szczególno`ci 
w za—resie —oloru i materiaJów 
wy—oLczeniowychŁ 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 29  - 2632 -  Poz.810 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) powierzchnia dziaJ—i dla zabudowy 
wolnosto–ące– i bliuniacze– nie mnie–sza niw 
0,05 ha; 

 

2) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy szeregowe– 
nie mnie–sza niw Ń,Ń3 ha; 

 

3) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy wolnosto–ące– 
i bliuniacze– nie mnie–sza niw ń6,Ń m; 

 

4) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy szeregowe– nie 
mnie–sza niw 8,Ń m; 

 

5) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 
pasa drogowego 900, z toleranc–ą 30 lub 

o —ierun—u zgodnym z istnie–ącym ”odziaJem 
geodezyjnym. 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) dostę”no`ć komunikacyjna terenu z ul. Jana 

Olbrachta lub z drogi ńKŚL bez”o`rednia lub 
”o”rzez drogę wewnętrzną 5KŚW lub ciąg 
pieszo-jezdny 4KD/KX; 

 

2) do”uszcza się indywidualne do–azdy do dziaJe— 
budowlanych; 

 

3) mie–sca ”osto–owe w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
dwa stanowiska na 1 budynek mieszkalny 

nalewy wydzielić w ramach dziaJ—i budowlane–Ł 
 

6Ł Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej. 

 

§ ńńŁ Ustalenia dla terenu 6 MN 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 6 MN o ”owierzchni o—oJo ń,34 ha, 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinnąŁ  
 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1) do”uszcza się sytuowanie budyn—u w granicy 
dziaJ—i, ”od warun—iem, we nie ”rze—roczy on 
wyso—o`ci istnie–ącego lub ”ro–e—towanego 

w te– granicy budyn—u, oraz zna–dzie się w tym 
samym licu `ciany; 

 

2) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 3Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

3) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mnie– niw 
4Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 

 

4) –eweli istnie–ące zagos”odarowanie przekracza 

”arametry o—re`lone w ”—tŁ 2 i 3, to zmiana 
zagos”odarowania nie mowe wy—roczyć ”oza 
”arametry wyni—a–ące ze stanu istnie–ącego; 

 

5) linie zabudowy: 

 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu; 

 

b) do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów zlo—alizowanych 
w caJo`ci lub w czę`ci ”oza nie”rze—raczalną 
linią zabudowy; 

 

6) wydzielony liniami ”odziaJu wewnętrznego, 
czę`ciowo w granicach terenu 6MN, ciąg 
pieszo-–ezdny KŚłKX, o szero—o`ci caJ—owite– 
nie mnie–sze– niw 5,Ń m, za—oLczony ”lacem 
manewrowym. 

 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) budyn—i miesz—alne o wyso—o`ci nie wię—sze– 
niw dwie —ondygnac–e nadziemne i nie wię—sze– 
niw ńŃ,Ń m, licząc do gJówne– —alenicy lub 
szczytu dachu; 

 

2) budyn—i gos”odarcze i garawowe o wyso—o`ci 
–edne– —ondygnac–i nadziemne– i nie wię—sze– niw 
6,Ń m, licząc do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

3) nachylenie ”oJaci dachowych w granicach od 
200 do 450; 

 

4) za—azu–e się stosowania wiewycze— w ”oJaci 
dachu; 

 

5) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną, 
betonową lub materiaJ imitu–ący dachów—ę, 
—olorem i fa—turą; 

 

6) na—azu–e się, aby wszyst—ie budyn—i 
zlo—alizowane na dziaJce chara—teryzowaJy się 
–ednorodną stylisty—ą, w szczególno`ci 
w za—resie —oloru i materiaJów 
wy—oLczeniowychŁ 

 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy 
wolnosto–ące– i bliuniacze– nie mnie–sza 
niw 0,05 ha; 

 

2) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy szeregowe– 
nie mnie–sza niw Ń,Ń4 ha; 

 

3) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy wolnosto–ące– 
i bliuniacze– nie mnie–sza niw ń6,Ń m; 

 

4) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy szeregowe– nie 
mnie–sza niw 8,Ń m; 

 

5) —ąt ”oJowenia granic nowych dziaJe— 
w stosunku do pasa drogowego 900, 

z toleranc–ą 30 lub o kierunku zgodnym 

z istnie–ącym ”odziaJem geodezy–nymŁ 
 

5. Zasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu bez”o`rednia 
z ul. Jana Olbrachta oraz z drogi 1KDL, poprzez 

drogę 5KŚW i ciąg ”ieszo-jezdny 4KD/KX; 
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2) do”uszcza się indywidualne do–azdy do dziaJe— 
budowlanych; 

 

3) miejsca postojowe w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
dwa stanowiska na 1 budynek mieszkalny 

nalewy wydzielić w ramach dziaJ—i budowlane–Ł 
 

6Ł Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej. 

 

§ ń2Ł Ustalenia dla terenu 1 MN/U  

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ńMNłU, o ”owierzchni o—oJo ń,28 ha, ”rzeznacza się 
”od zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną 
z do”uszczeniem usJugŁ 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1) do”uszcza się lo—alizowanie wyJącznie 
nieuciąwliwych usJug —omercy–nych; 

 

2) fun—c–ę usJugową nalewy lo—alizować na 
”arterze budyn—ów miesz—alnych lub 
w budyn—ach usJugowych; 

 

3) za—azu–e się wydzielania odrębnych dziaJe— ”od 
lo—alizac–ę fun—c–i usJugowych; 

 

4) ”owierzchnia dziaJ—i zagos”odarowana ”od 
fun—c–ę usJugową nie mowe ”rze—roczyć 
”owierzchni dziaJ—i zagos”odarowane– ”od 
zabudowę miesz—aniową,  

 

5) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 5Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 3Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
 

7) –eweli istnie–ące zagospodarowanie przekracza 

”arametry o—re`lone w ”—tŁ 5 i 6, to zmiana 
zagos”odarowania nie mowe wy—roczyć ”oza 
”arametry wyni—a–ące ze stanu istnie–ącego; 

 

8) za—azu–e się lo—alizowania wolnosto–ących 
re—lam o ”owierzchni wię—sze– niw ń m2; 

 

9) do”uszcza się znaki informacji wizualnej, 

w szczególno`ci zna—i re—lamowe umieszczane 
w strefie frontowe– budyn—ów usJugowych lub 
na poziomie kondygnacji przeznaczonej pod 

usJugi; 
 

10) linie zabudowy: 

 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 

b) do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów zlo—alizowanych 
w caJo`ci lub w czę`ci ”oza nie”rze—raczalną 
linią zabudowyŁ 

 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) budyn—i miesz—alne o wyso—o`ci do dwóch 
—ondygnac–i nadziemnych i nie wię—sze– niw 
ńŃ,Ń m, licząc do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

2) budyn—i usJugowe o wyso—o`ci –edne– 
—ondygnac–i nadziemne– i nie wię—sze– niw 
7,0 m, licząc do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

3) budyn—i gos”odarcze i garawowe o wyso—o`ci 
jednej kondygnacji nadziemnej i nie wię—sze– niw 
6,Ń m, licząc do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

4) geometria dachu: 

nachylenie gJównych ”oJaci dachowych w granicach 
od 200 do 450, 

 

b) dla budyn—ów usJugowych oraz budyn—ów 
gos”odarczych i garawowych dobudowanych do 
budynku mieszkalnego do”uszcza się ”rze—rycie 
stropodachem; 

 

5) za—azu–e się stosowania wiewycze— w ”oJaci 
dachu; 

 

6) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną, 
betonową lub materiaJ imitu–ący dachów—ę, 
—olorem i fa—turą; 

 

7) na—azu–e się aby wszyst—ie budyn—i 
zlokalizowane na terenie dziaJ—i oznaczaJy się 
–ednorodną stylisty—ą, w szczególno`ci ”od 
względem —oloru i materiaJów 
wy—oLczeniowychŁ 

 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy 
wolnosto–ące– i bliuniacze– nie mnie–sza niw 
0,05 ha; 

 

2) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy szeregowe– 
nie mnie–sza niw Ń,Ń3 ha; 

 

3) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy wolnosto–ące– 
i bliuniacze– nie mnie–sza niw ń6,Ń m; 

 

4) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy szeregowe– nie 
mnie–sza niw 8,Ń m; 

 

5) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do tego 
samego pasa drogowego 900, z toleranc–ą 30 

lub o —ierun—u zgodnym z istnie–ącymi 
granicami geodezyjnymi. 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z ulŁ Jana 
Olbrachta, bez”o`rednia lub ”o”rzez ciąg 
pieszo-jezdny 1KD/KX 

 

2) mie–sca ”osto–owe w ilo`ci: 
 

a) nie mnie–sze– niw dwa stanowis—a na ń budyne— 
miesz—alny oraz wedJug ustalonego, w § 4 
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ust. 2 ”—t 6, ws—auni—a mie–sc ”osto–owych dla 
usJug, 

 

b) miejsca postojowe wydzielone w granicach 

dziaJ—i budowlane–, na —tóre– realizowana –est 
inwestycja, 

 

c) do”uszcza się indywidualne do–azdy do dziaJe— 
budowlanych. 

 

6Ł Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowo-usJugowe–Ł  
 

§ ń3Ł Ustalenia dla terenu 2 MN/U  

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2MNłU, o ”owierzchni o—oJo ń,66 ha, 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną z do”uszczeniem usJugŁ 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1) do”uszcza się lo—alizowanie wyJącznie 
nieuciąwliwych usJug —omercyjnych; 

 

2) fun—c–ę usJugową nalewy lo—alizować na 
”arterze budyn—ów miesz—alnych lub 
w budyn—ach usJugowych; 

 

3) za—azu–e się wydzielania odrębnych dziaJe— ”od 
lo—alizac–ę fun—c–i usJugowych; 

 

4) ”owierzchnia dziaJ—i zagos”odarowana ”od 
fun—c–ę usJugową nie mowe ”rze—roczyć 
”owierzchni dziaJ—i zagos”odarowane– ”od 
zabudowę miesz—aniową,  

 

5) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 5Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 3Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
 

7) –eweli istnie–ące zagospodarowanie przekracza 

”arametry o—re`lone w ”—tŁ 4 i 6, to zmiana 
zagos”odarowania nie mowe wy—roczyć ”oza 
”arametry wyni—a–ące ze stanu istnie–ącego; 

 

8) za—azu–e się lo—alizowania wolnosto–ących 
re—lam o ”owierzchni wię—sze– niw ń m2; 

 

9) dopuszcza się zna—i informac–i wizualne–, 
w szczególno`ci zna—i re—lamowe umieszczane 
w strefie frontowe– budyn—ów usJugowych lub 
na poziomie kondygnacji przeznaczonej pod 

usJugi; 
 

10) linie zabudowy: 

 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 

b) do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów zlo—alizowanych 
w caJo`ci lub w czę`ci ”oza nie”rze—raczalną 
linią zabudowyŁ 

 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) budyn—i miesz—alne o wyso—o`ci do dwóch 
—ondygnac–i nadziemnych i nie wię—sze– niw 
10,0 m, licząc do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

2) budyn—i usJugowe o wyso—o`ci –edne– 
—ondygnac–i nadziemne– i nie wię—sze– niw 
7,0 m, licząc do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

3) budyn—i gos”odarcze i garawowe o wyso—o`ci 
jednej kondygnacji nadziemnej i nie wię—sze– niw 
6,Ń m, licząc do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

4) geometria dachu: 

 

a) nachylenie gJównych ”oJaci dachowych 
w granicach od 200 do 450, 

 

b) dla budyn—ów usJugowych oraz budyn—ów 
gos”odarczych i garawowych dobudowanych do 
budynku miesz—alnego do”uszcza się ”rze—rycie 
stropodachem; 

 

5) za—azu–e się stosowania wiewycze— w ”oJaci 
dachu; 

 

6) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną, 
betonową lub materiaJ imitu–ący dachów—ę, 
—olorem i fa—turą; 

 

7) na—azu–e się, aby wszyst—ie budyn—i 
zlokalizowane na terenie dziaJ—i oznaczaJy się 
–ednorodną stylisty—ą, w szczególno`ci ”od 
względem —oloru i materiaJów 
wy—oLczeniowychŁ 

 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy 
wolnosto–ące– i bliuniacze– nie mnie–sza niw 
0,05 ha; 

 

2) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy szeregowe– 
nie mnie–sza niw Ń,Ń3 ha; 

 

3) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy wolnosto–ące– 
i bliuniacze– nie mnie–sza niw ń6,Ń m; 

 

4) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy szeregowe– nie 
mnie–sza niw 8,Ń m; 

 

5) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 
pasa drogowego 900, z toleranc–ą 30 lub 

o —ierun—u zgodnym z istnie–ącymi granicami 
geodezyjnymi. 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu: 
 

a) z ulŁ Jana Olbrachta bez”o`rednia lub ”o”rzez 

ciągi ”ieszo-jezdne 1KD/KX oraz 2KD/KX, 
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b) z drogi 2KŚL ”o”rzez drogę wewnętrzna 
1KDW, 

 

c) do”uszcza się indywidualne do–azdy do dziaJe— 
budowlanych; 

 

2) mie–sca ”osto–owe w ilo`ci: 
 

a) nie mnie–sze– niw dwa stanowis—a na ń budyne— 
mieszkalny oraz wedJug ustalonego, w § 4 
ust. 2 ”—t 6, ws—auni—a mie–sc ”osto–owych dla 
usJug, 

 

b) miejsca postojowe wydzielone w granicach 

dziaJ—i budowlane–, na —tóre– realizowana –est 
inwestycja. 

 

6Ł Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowo-usJugowe–Ł  
 

§ ń4Ł Ustalenia dla terenu 3 MN/U  

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 3MNłU, o ”owierzchni o—oJo Ń,54 ha, 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną z do”uszczeniem usJugŁ 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1) do”uszcza się lo—alizowanie wyJącznie 
nieuciąwliwych usJug —omercy–nych; 

 

2) ”owierzchnia dziaJ—i zagos”odarowane– ”od 
fun—c–ę usJugową mowe ”rze—roczyć 
”owierzchnię dziaJ—i zagos”odarowane– ”od 
zabudowę miesz—aniową; 

 

3) do”uszcza się lo—alizowanie usJug na 

wydzielonych dziaJ—ach usJugowych, ”rzy czym 
Jączna ”owierzchnia dziaJe— z fun—c–ą usJugową 
i bez fun—c–i miesz—aniowe–, nie mowe 
”rze—roczyć 5Ń% ”owierzchni terenu 3MNłU; 

 

4) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 5Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 3Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
 

6) –eweli istnie–ące zagos”odarowanie ”rze—racza 
”arametry o—re`lone w ”—tŁ 4 i 5, to zmiana 
zagos”odarowania nie mowe wy—roczyć ”oza 
”arametry wyni—a–ące ze stanu istnie–ącego; 

 

7) dopuszcza się zna—i informac–i wizualne–, 
w szczególno`ci zna—i re—lamowe umieszczane 
w strefie frontowe– budyn—ów usJugowych lub 
na poziomie kondygnacji przeznaczonej pod 

usJugi; 
 

8) linie zabudowy: 

 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu; 

 

b) do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów zlo—alizowanych 

w caJo`ci lub w czę`ci ”oza nie”rze—raczalną 
linią zabudowyŁ 

 

9) wydzielony liniami ”odziaJu wewnętrznego, 
czę`ciowo w granicach terenu 3MNłU, ciąg 
pieszo-jezdny KD/KX, o szero—o`ci caJ—owite– 
nie mnie–sze– niw 5,Ń m, za—oLczony ”lacem 
manewrowym. 

 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) budyn—i miesz—alne o wyso—o`ci do dwóch 
—ondygnac–i nadziemnych i nie wię—sze– niw 
ńŃ,Ń m, licząc do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

2) budyn—i usJugowe o wyso—o`ci –edne– 
—ondygnac–i nadziemne– i nie wię—sze– niw 
10,0 m, licząc do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

3) budyn—i gos”odarcze i garawowe o wyso—o`ci 
–edne– —ondygnac–i nadziemne– i nie wię—sze– niw 
6,Ń m, licząc do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

4) geometria dachu: 

 

a) nachylenie gJównych ”oJaci dachowych 
w granicach od 50 do 450, 

 

b) dla budyn—ów usJugowych oraz budyn—ów 
gos”odarczych i garawowych dobudowanych do 
budyn—u miesz—alnego do”uszcza się ”rze—rycie 
stropodachem; 

 

5) za—azu–e się stosowania wiewycze— w ”oJaci 
dachu. 

 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy 
wolnosto–ące– i bliuniacze– nie mnie–sza niw 
0,05 ha; 

 

2) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy szeregowe– 
nie mnie–sza niw Ń,Ń3 ha; 

 

3) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy wolnosto–ące– 
i bliuniacze– nie mnie–sza niw ń6,Ń m; 

 

4) szero—o`ć dziaJ—i dla zabudowy szeregowe– nie 
mnie–sza niw 8,Ń m; 

 

5) —ąt ”oJowenia granic nowych dziaJe— 
w stosunku do pasa drogowego 900, 

z toleranc–ą 30 lub o kierunku zgodnym 

z istnie–ącymi granicami geodezy–nymiŁ 
 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu: 
 

a) bez”o`rednia z ulŁ Jana Olbrachta lub z drogi 
ńKŚL ”o”rzez drogę wewnętrzną 5KŚW, 
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b) do”uszcza się indywidualne do–azdy do dziaJe— 
budowlanych, w tym ”rzez ciąg ”ieszo-jezdny 

KD/KX; 

 

2) mie–sca ”osto–owe w ilo`ci: 
 

a) nie mnie–sze– niw dwa stanowis—a na ń budyne— 
miesz—alny oraz wedJug ustalonego ws—auni—a 
mie–sc ”osto–owych dla usJug, 

 

b) miejsca postojowe wydzielone w granicach 

dziaJ—i budowlane–, na —tóre– realizowana –est 
inwestyc–a, wedJug ustalonego, w § 4 ustŁ 2 
”—t 6, ws—auni—a mie–sc ”osto–owych dla usJugŁ 

 

6Ł Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowo-usJugowe–Ł  
 

§ ń5Ł Ustalenia dla terenów ńMWłMN  

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem ń MWłMN, o ”owierzchni o—oJo Ń,8ń ha, 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
wielorodzinną lub zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinnąŁ 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1) do”uszcza się ”rzesuwanie linii ”odziaJu 
wewnętrznego terenów do ńŃ,Ń m w obie 
strony lub zagos”odarowanie caJego terenu ”od 
zabudowę wielorodzinną; 

 

2) zabudowę wielorodzinną nalewy lo—alizować od 
strony drogi 1KDL; 

 

3) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 4Ń% 
powierzchni dziaJ—i; 

 

4) powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy 

–ednorodzinne– nie mnie–sza niw 4Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

5) powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy 

wielorodzinne– nie mnie–sza niw 25% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu. 

 

3Ł Cechy budyn—ów z zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej: 

 

1) budyn—i miesz—alne o wyso—o`ci dwóch lub 
trzech —ondygnac–i nadziemnych i nie wię—sze– 
niw ńŃ,Ń m do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

2) budynki gospodarcze i garawowe o wyso—o`ci 
–edne– —ondygnac–i nadziemne– i nie wię—sze– niw 
6,0 m do kalenicy lub szczytu dachu; 

 

3) nachylenie ”oJaci dachowych w granicach od 
300 do 450; 

 

4) za—azu–e się stosowania wiewycze— w ”oJaci 
dachu; 

 

5) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną, 
betonową lub materiaJ imitu–ący dachów—ę, 
wszyst—ich budyn—ów w –ednym —olorze; 

 

6) na—azu–e się, aby wszyst—ie budyn—i 
zlo—alizowane na terenie dziaJ—i 
chara—teryzowaJy się –ednorodną stylisty—ą, 
w szczególno`ci ”od względem —oloru 
i materiaJów wy—oLczeniowychŁ 

 

4Ł Cechy budyn—ów wielorodzinnych: 
 

1) budyn—i o wyso—o`ci od trzech do ”ięciu 
kondygnacji nadziemnych, 

 

2) nachylenie ”oJaci dachowych od 3Ń0 do 450; 

 

3) na—azu–e się aby wszyst—ie budyn—i 
zlo—alizowane na terenie ”osiadaJy –edna—ową 
kolorysty—ę elewac–i i ”o—rycia dachowegoŁ 

 

5Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) teren zabudowy wielorodzinnej 

zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę budowlaną; 
 

2) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 
”asa drogowego dróg wewnętrznych 5KŚW 
i 6KDW 900 z toleranc–ą 30; 

 

3) ”owierzchnia dziaJ—i: 
 

a) dla zabudowy –ednorodzinne– wolnosto–ące– 
i bliuniacze– nie mnie–sza niw Ń,Ń6 ha, 

 

b) dla zabudowy szeregowe– nie mnie–sza niw 
0,03 ha; 

 

4) szero—o`ć frontu dziaJ—i: 
 

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnosto–ące– 
i bliuniacze– nie mnie–sza niw ń6,Ń m, 

 

b) dla zabudowy szeregowe– nie mnie–sza niw 
8,0 m. 

 

6Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi ńKŚL 
”o”rzez drogi wewnętrzne 5KŚW i 6KŚW; 

 

2) mie–sca ”osto–owe w ilo`ci nie mnie–sze– niw: 
 

a) dwa stanowiska na 1 budynek mieszkalny 

–ednorodzinny, wydzielone w granicach dziaJ—i 
budowlanej, 

 

b) dla zabudowy wielorodzinne– nie mnie– niw 
1,2 miejsca na jedno mieszkanie, wydzielone 

w granicach dziaJ—i budowlane–Ł 
 

7. Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu, o wiel—o`ci zgodne– z obowiązu–ącymi 
przepisami: 
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1) na terenie MN, wydzielonym liniami ”odziaJu 
wewnętrznego, –a— dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 

2) na terenie MW, wydzielonym liniami ”odziaJu 
wewnętrznego, jak dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej.  

 

§ ń6Ł Ustalenia dla terenów 2MWłMN  

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2 MWłMN, o ”owierzchni o—oJo Ń,8Ń ha 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
wielorodzinną lub zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinnąŁ 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1) do”uszcza się ”rzesuwanie linii ”odziaJu 
wewnętrznego terenów do ńŃ,Ń m w obie 
strony lub zagos”odarowanie caJego terenu ”od 
zabudowę wielorodzinną; 

 

2) zabudowę wielorodzinną nalewy lo—alizować od 
strony drogi 1KDL; 

 

3) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 4Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

4) powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy 

–ednorodzinne– nie mnie–sza niw 4Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

5) powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy 

wielorodzinnej nie mnie–sza niw 25% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu. 

 

3Ł Cechy budyn—ów z zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej: 

 

1) budyn—i miesz—alne o wyso—o`ci dwóch lub 
trzech —ondygnac–i nadziemnych i nie wię—szej 

niw ńŃ,Ń m do gJówne– —alenicy lub szczytu 
dachu; 

 

2) budyn—i gos”odarcze i garawowe o wyso—o`ci 
–edne– —ondygnac–i nadziemne– i nie wię—sze– niw 
6,Ń m do gJówne– —alenicy lub szczytu dachu; 

 

3) nachylenie ”oJaci dachowych w granicach od 
300 do 450; 

 

4) za—azu–e się stosowania wiewycze— w ”oJaci 
dachu; 

 

5) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną, 
betonową lub materiaJ imitu–ący dachów—ę, 
wszyst—ich budyn—ów w jednym kolorze; 

 

6) na—azu–e się, aby wszyst—ie budyn—i 
zlo—alizowane na terenie dziaJ—i, 
charakteryzowaJy się –ednorodną stylisty—ą, 
w szczególno`ci ”od względem —oloru 
i materiaJów wy—oLczeniowychŁ 

 

4Ł Cechy budyn—ów wielorodzinnych: 
 

1) budyn—i o wyso—o`ci od trzech do czterech 
kondygnacji nadziemnych; 

 

2) nachylenie gJównych ”oJaci dachowych od 3Ń0 

do 450; 

 

3) na—azu–e się, aby wszyst—ie budyn—i 
zlo—alizowane na terenie ”osiadaJy –edna—ową 
—olorysty—ę elewac–i i ”o—rycia dachowegoŁ 

 

5Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) teren zabudowy wielorodzinne– nalewy 
zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę budowlaną; 

 

2) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u do 
”asa drogowego drogi wewnętrzne– 6KŚW oraz 
ciągu ”ieszo-jezdnego 5KD/KX ｦ 900 

z toleranc–ą 30; 

 

3) ”owierzchnia dziaJ—i: 
 

a) dla zabudowy –ednorodzinne– wolnosto–ące– 
i bliuniacze– nie mnie–sza niw 0,06 ha; 

 

b) dla zabudowy szeregowe– nie mnie–sza niw 
0,03 ha; 

 

4) szero—o`ć frontu dziaJ—i: 
 

a) dla zabudowy –ednorodzinne– wolnosto–ące– 
i bliuniacze– nie mnie–sza niw ń6,Ń m; 

 

b) dla zabudowy szeregowe– nie mnie–sza niw 
8,0 m. 

 

6Ł źasady obsJugi —omuni—acyjnej terenu: 

 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi ńKŚL 
”o`rednia ”o”rzez drogę wewnętrzną 6KŚW 
i ciąg ”ieszo-jezdny 5KD/KX; 

 

2) mie–sca ”osto–owe w ilo`ci nie mnie–sze– niw: 
 

a) dwa stanowiska na 1 budynek mieszkalny 

jednorodzinny, wydzielone w ramach dziaJ—i 
budowlanej, 

 

b) dla zabudowy wielorodzinne– nie mnie– niw 
1,2 miejsca na jedno mieszkanie, wydzielone 

w ramach dziaJ—i budowlane–Ł 
 

7Ł Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu, o wiel—o`ci zgodne– z obowiązu–ącymi 
przepisami: 

 

1) na terenie MN, wydzielonym liniami ”odziaJu 
wewnętrznego, –a— dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 

2) na terenie MW, wydzielonym liniami ”odziaJu 
wewnętrznego, –a— dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.  
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§ ń7Ł Ustalenia dla terenów ńMWłU 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem ńMWłU, o ”owierzchni o—oJo 9,Ń6 ha, 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
wielorodzinną z usJugamiŁ 
 

2Ł źasady zagos”odarowania terenów:  
 

1) na terenie nalewy lo—alizować: 
 

a) nie mnie– niw dwa ogólnodostę”ne ciągi piesze 

lub pieszo-–ezdne, o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 
ńŃ m, w tym –eden wzdJuw gJówne– osi 
kompozycyjnej terenu MW/U, oznaczonej na 

rysunku planu literami AB, 

 

b) nie mnie– niw dwie ”rzestrzenie ogólnodostę”ne 
w formie ”laców ”owiązanych z ciągami 
komuni—ac–i, o —tórych mowa w ”un—cie 
1 lit. a, 

 

c) wewnętrzne ”rzestrzenie sąsiedz—ie o Jączne– 
”owierzchni nie mnie–sze– niw ńŃŃŃ m2, przy 

czym powierzchnia jednej przestrzeni 

sąsiedz—ie– - nie mnie–sza niw ń5Ń m2, 

 

d) do”uszcza się urządzenie –edne– ws”ólne– 
”rzestrzeni ”ubliczne– dla dwóch dziaJe— 
budowlanych, 

 

e) mie–sca dla wy”rowadzania zwierząt o Jączne– 
”owierzchni nie mnie–sze– niw 2ŃŃ m2; 

 

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 25% ”owierzchni dziaJ—i; 
 

3) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 4Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

4) zasady lo—alizac–i usJug: 
 

a) usJugi nalewy lo—alizować w ”arterach 
budyn—ów miesz—alnych sąsiadu–ących 
bez”o`rednio z ciągiem ”ieszym wzdJuw gJówne– 
osi —om”ozycy–ne– terenu oraz wo—óJ 
ogólnodostę”nych ”laców, 

 

b) dopuszcza się lo—alizowanie usJug 
w ”ozostaJych budyn—ach miesz—alnych na 
kondygnacji parteru, 

 

c) do”uszcza się lo—alizowanie usJug 
w wolnosto–ących budyn—ach usJugowych: 

 

- ”owierzchnia zabudowy budyn—u usJugowego 
nie wię—sza niw 2ŃŃ,Ń m2, 

 

- do”uszcza się Jączenie budyn—ów w zes”oJy 
zabudowy usJugowe–, 

 

- za—azu–e się grodzenia terenu dziaJ—i ”od usJugi; 
 

5) ”rzestrzenie ogólnodostę”ne nalewy 
zagos”odarować –a—o ”owierzchnie utwardzone 
oraz zieleL urządzoną z lo—alizac–ą obie—tów 
maJe– archite—tury; 

 

6) znaki informac–i wizualne–, w szczególno`ci 
zna—i re—lamowe nalewy umieszczać w strefie 
frontowe– budyn—ów usJugowych lub na 
”oziomie —ondygnac–i ”rzeznaczone– ”od usJugi; 

 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu. 

 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) wyso—o`ć budyn—ów miesz—alnych od 3 do 
9 kondygnacji nadziemnych, w tym: 

 

a) budynki lokalizowane w pierwszej linii 

zabudowy od drogi 2KDL - od 3 do 

4 kondygnacji nadziemnych; 

 

b) budynki lokalizowane w drugiej linii zabudowy 

od drogi 2KŚL, osią dJuwszą budynku 

równolegle do te– drogi - od 4 do 6 kondygnacji 

nadziemnych, dla ”ozostaJych do 
7 kondygnacji; 

 

c) budyn—i o wyso—o`ci 9 —ondygnac–i nalewy 
lo—alizować w ”ierwsze– linii zabudowy od 
strony drogi ”ubliczne– ”rzebiega–ące– wzdJuw 
”óJnocne– granicy ”lanu i terenu 2ZP; 

 

d) dla budyn—ów o wyso—o`ci ”owywe– siedmiu 
—ondygnac–i nadziemnych nalewy wycofać 
fasadę dwóch na–wywszych —ondygnac–i, od 
strony drogi ”ubliczne–, o nie mnie– niw ń,5 m 
względem lica `ciany —ondygnac–i zna–du–ące– 
się ”oniwe–; 

 

2) wysoko`ć budyn—ów garawowych 
i gos”odarczych nie wię—sza niw 2 —ondygnac–e; 

 

3) miesz—ania nalewy wy”osawyć w loggie, tarasy 
lub balkony; 

 

4) ”rze—rycie budyn—ów stro”odachami lub 
dachami s”adowymi, o —ącie nachylenia ”oJaci 
nie wię—szym niw 450, 

 

5) elewacje budyn—u nalewy rozczJon—ować, ta— 
aby nie stanowiJy –edne– ”Jaszczyzny dJuwsze– 
niw 3Ń m; 

 

6) wszystkie budynki zlokalizowane na terenie 

o jednorodnej stylistyce, w szczególno`ci ”od 
względem —oloru i materiaJów 
wy—oLczeniowychŁ 

 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) ”odziaJ w s”osób za”ewnia–ący lo—alizac–ę na 
terenie —awde– dziaJ—i budowlane– nie mnie– niw 
jednego budynku mieszkalnego, jednej 

wewnętrzne– ”rzestrzeni ”ubliczne– oraz 
niezbędnych obie—tów i urządzeL związanych 
z fun—c–ą terenu, w tym sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, komunikacji 

wewnętrzne– i mie–sc ”osto–owych dla obsJugi 
budyn—ów miesz—alnych, z zastrzeweniem 
ust. 2 pkt 1 lit.d; 
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2) linie ”odziaJu na dziaJ—i wzdJuw dróg ńKŚŚ oraz 
2KŚL, o —ierun—u ”rosto”adJym do linii 
rozgranicza–ących drogiŁ 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z dróg 
1 KDL, 2KDL lub 1 KDD oraz drogi publicznej 

graniczące– z terenem ob–ętym ”lanem od 
strony ”óJnocne–, ”o”rzez teren 2źP; 

 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na ”oszczególnych 
dziaJe— z dróg ”ublicznych bez”o`rednia lub 
”o”rzez drogi wewnętrzne lub ciągi ”ieszo-

jezdne realizowane w granicach terenu 1MW/U; 

 

3) mie–sca ”osto–owe mogą być lo—alizowane: 
 

a) na wydzielonych parkingach w granicach 

dziaJ—i, 
 

b) w liniach rozgranicza–ących dróg ”ublicznych 
i wewnętrznych, 

 

c) w garawach wielostanowis—owych; 
 

4) ws—auni—  ilo`ci mie–sc ”osto–owych: 
 

a) 1,2 stanowiska na 1 mieszkanie, 

 

b) dla usJug wedJug ustalonego, w § 4 ustŁ 2 
pkt 6, ws—auni—a mie–sc ”osto–owychŁ 

 

6. Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowe– 
wielorodzinnej. 

 

§ ń8Ł Ustalenia dla terenu 1U 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem ńU, o ”owierzchni o—oJo 3,Ńń ha, 
”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową: 
 

1) usJugi o`wiaty - sz—oJa ”odstawowa 
i gimnazjum; 

 

2) usJugi s”ortu i re—reac–iŁ 
 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1) do”uszcza się zagos”odarowanie caJego terenu 
”od fun—c–ę usJug o`wiaty; 

 

2) usJugi s”ortu nalewy lo—alizować w ”oJudniowe– 
czę`ci terenu; 

 

3) nalewy za”ewnić we–`cie na teren dziaJ—i usJug 
o`wiaty od strony terenu 2U i terenu ńMWłU; 

 

4) powierzchnia zabudowy ｦ nie wię—sza niw 4Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

5) powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 
3Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 

 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu. 
 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) wyso—o`ć budyn—ów od 2 do 4 —ondygnac–i 
nadziemnych i nie więce– niw ń8,Ń m do 
gJówne– —alenicy dachu lub atty—i; 

 

2) do”uszcza się lo—alne zwię—szenie wyso—o`ci, 
o —tórych mowa w ”—tŁ ń, wyni—a–ące 

z technologii obie—tu, –edna— nie więce– niw 
o 2,0 m, od poziomu dachu; 

 

3) nachylenie gJównych ”oJaci dachowych od 50 

do 350; 

 

4) na—azu–e się aby wszyst—ie budyn—i 
zlo—alizowane na terenie oznaczaJy się 
–ednorodną stylisty—ą, w szczególno`ci ”od 
względem —oloru i materiaJów 
wy—oLczeniowychŁ 

 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) teren mowe stanowić nie więce– niw trzy dziaJ—i 
budowlane; 

 

2) ”owierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw Ń,5 ha; 
 

3) —ąt ”rowadzenia granic dziaJe— w stosun—u do 
pasa drogowego drogi ńKŚŚ oraz ”óJnocne– 
granicy terenu ｦ ”rosto”adJy; 

 

4) —awda dziaJ—a o bez”o`rednim dostę”ie do drogi 
publicznej. 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z dróg: 
ńKŚŚ, 2KŚL lub z drogi ”ubliczne– graniczącej 

z terenem ob–ętym ”lanem od strony ”óJnocne–, 
poprzez teren 1ZP jednym zjazdem; 

 

2) dla usJug o`wiaty nie mnie– niw ńŃ mie–sc 
”osto–owych na —awde– dziaJce; 

 

3) mie–sca ”osto–owe dla terenów bois— 
s”ortowych nie mnie– niw 25 stanowis— na 
—awde ńŃŃŃ m2 powierzchni boisk do gier. 

 

6Ł Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla terenów ”rzeznaczonych na staJy ”obyt 
dzieci i mJodziewyŁ 
 

§ ń9Ł Ustalenia dla terenu 2U 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2U, o ”owierzchni o—oJo Ń,92 ha, 
przeznacza się ”od zabudowę usJugową: 
 

1) usJugi o`wiaty ｦ przedszkole; 

 

2) usJugi zdrowia - wJobe—; 
 

3) do”uszcza się lo—alizowanie nieuciąwliwych 
usJug —omercy–nych, w tym handluŁ 

 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
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1) ”omiędzy dziaJ—ami ”rzedsz—ola i wJobka 

do”uszcza się wydzielenie ogólnodostę”nego 
ciągu ”ieszego o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 
10,0 m; 

 

2) nieuciąwliwe usJugi —omercy–ne mogą być 
lokalizowane w ”oJudniowe– czę`ci terenu, 
wzdJuw drogi wewnętrzne– ńKŚW; 

 

3) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 4Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

4) powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 
3Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 

 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu. 

 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) wyso—o`ć budyn—ów nie wię—sza niw 
3 kondygnacje nadziemne i nie wię—sza niw 
12,0 m do kalenicy dachu lub attyki; 

 

2) nachylenie ”oJaci dachowych do 350; 

 

3) na—azu–e się, aby wszyst—ie budyn—i 
zlo—alizowane na terenie oznaczaJy się 
–ednorodną stylisty—ą, w szczególno`ci ”od 
względem —oloru i materiaJów 
wy—oLczeniowych. 

 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) do”uszcza się ”odziaJ na dwie dziaJ—i 
budowlane, –edną ”od lo—alizac–ę wJob—a, drugą 
”od lo—alizac–ę ”rzedsz—ola, oraz wydzielenie 
dwóch dodat—owych dziaJe— ”od lo—alizac–ę 
usJug —omercy–nych, zgodnie z ustaleniami 

ust. 2 pkt 2); 

 

2) ”owierzchnia dziaJ—i ”od lo—alizac–ę usJug 
—omercy–nych nie wię—sza niw Ń,Ń5 ha; 

 

3) do”uszcza się wydzielenie ciągu ”ieszego, 
o —tórym mowa w ustŁ 2 ”un—t ń; 

 

4) —ąt ”rowadzenia granic dziaJe— w stosun—u do 
pasa drogowego drogi 2KŚL oraz ”óJnocne– 
granicy terenu ”rosto”adJy; 

 

5) —ąt ”rowadzenia granic dziaJe— w stosun—u do 
”asa drogowego drogi ńKŚW ”rosto”adJy lub 
zgodny z —ierun—iem istnie–ących granic 
geodezyjnych. 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) dostę”no`ć komunikacyjna terenu z drogi 

2KDL; 

 

2) dla usJug o`wiaty i zdrowia nalewy za”ewnić nie 
mnie– niw ńŃ mie–sc ”osto–owych na —awde– 
dziaJce; 

 

3) dla usJug —omercy–nych nalewy za”ewnić ilo`ć 
mie–sc ”osto–owych wedJug ws—auni—a 
ustalonego w § 4 ustŁ 2 ”—t 6Ł 

 

6Ł Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla terenów ”rzeznaczonych na staJy ”obyt 
dzieci i mJodziewyŁ 
 

§ 2ŃŁ Ustalenia dla terenu 3U 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 3U, o ”owierzchni o—oJo ń,45 ha, 
”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową: 
 

1) nalewy lo—alizować nieuciąwliwe usJugi 
komercyjne, w tym handlu, o powierzchni 

s”rzedawy nie ”rze—racza–ące– 2ŃŃŃ,Ń m2; 

 

2) do”uszcza się lo—alizowanie usJug o`wiaty, 
kultury, zdrowia i administracji; 

 

3) do”uszcza się fun—c–ę miesz—aniową: 
 

a) na ostatnie– —ondygnac–i budyn—ów 
usJugowych, zlo—alizowanych ”o ”oJudniowe– 
stronie wydzielonego liniami ”odziaJu 
wewnętrznego terenu zieleni źP,  

 

b) w budyn—u związanym z usJugami sa—ralnymi 
(plebania). 

 

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

 

1) usJugi —ultury (n”Ł —o`cióJ) nalewy lo—alizować 
w ”óJnocne– czę`ci terenu, z a—centem 
wyso—o`ciowym, na zam—nięciu osi wido—owe– 
wzdJuw ”ro–e—towane– ”oza ”lanem ulicy 
zbiorczej, od strony drogi krajowej; 

 

2) w granicach terenu 3U nalewy lo—alizować 
przestrzenie ogólnodostę”ne o charakterze 

publicznym, w tym: 

 

a) plac z akcentem architektonicznym w formie 

obie—tu maJe– archite—tury oraz zielenią 
urządzoną, 

 

b) ciąg ”ieszy lub ”ieszo-jezdny w zieleni, 

w granicach terenu ZP, wydzielonego liniami 

”odziaJu wewnętrznego, Jączący tereny 
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane poza 

”lanem od strony ”óJnocno-zachodniej 

z usJugami o`wiaty zlo—alizowanymi na 
terenach 1U i 2U, 

 

c) linie ”odziaJu wewnętrznego terenu źP mogą 
być ”rzesuwane do 5,Ń m w obie strony, 
z mowliwo`cią zwęwenia ”asa terenu zieleni, 

 

3) mie–sca ”osto–owe nalewy lo—alizować na 
dziaJce, na —tóre– realizowana –est usJuga lub na 
”ar—ingach ogólnodostę”nych realizowanych 
w granicach terenu 3U; 

 

4) do”uszcza się lo—alizowanie zna—ów informac–i 
wizualne–, w szczególno`ci zna—ów 
re—lamowych w strefie frontowe– budyn—ów 
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usJugowych lub na ”oziomie —ondygnac–i 
”rzeznaczone– ”od usJugi; 

 

5) ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 5Ń% 
”owierzchni dziaJ—i; 

 

6) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mnie– niw 
25% powierzchni dziaJ—i; 

 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu. 

 

3. Cechy zabudowy: 

 

1) wyso—o`ć budyn—ów do 4 —ondygnac–i 
nadziemnych i nie więce– niw ń6,Ń m do 
kalenicy dachu lub attyki, przy czym budynki 

o wyso—o`ci ”owywe– 2 —ondygnac–i nalewy 
lo—alizować w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw 
10,0 m od granicy z terenem 1MN/U; 

 

2) nachylenie gJównych ”oJaci dachowych do 3Ń0;  

 

3) wyodrębnienie w ”oziomie ”arteru ｧ ”odziaJów 
i rytmów archite—tonicznych werty—alnych; 

 

4) na—azu–e się by wszyst—ie budyn—i 
zlo—alizowane na terenie oznaczaJy się 
–ednorodną stylisty—ą, w szczególno`ci ”od 
względem —oloru i materiaJów 
wy—oLczeniowych; 

 

5) ustalenia zawarte w punktach od 1 do 4 nie 

dotyczą budyn—u —o`cioJa, dla —tórego 
do”uszcza się dowolne —sztaJtowanie bryJy, 
z wymogiem realizacji akcentu 

wyso—o`ciowego, o —tórym mowa w ustŁ 2 
pkt 1. 

 

4Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) ”owierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw Ń,ń ha; 
 

2) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— bez”o`rednio 
sąsiadu–ących z ”óJnocno-zachodnią granicą 
terenu oraz bez”o`rednio sąsiadu–ących ze 
wschodnią granicą ”lanu ｦ 900 z toleranc–ą 30; 

 

3) ”ozostaJe dziaJ—i nalewy wydzielić w s”osób 
za”ewnia–ący bez”o`redni dostę” do dróg 
”ublicznych, dróg wewnętrznych lub 
ogólnodostę”nego ciągu, o —tórym mowa 
ust. 2 pkt 2 lit b). 

 

5Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) z drogi ”ubliczne– sąsiadu–ące– z terenem ”lanu 
i terenem 3U nie więce– niw dwoma z–azdami, 
bez”o`rednio na dziaJ—ę budowlaną lub ciąg 
—omuni—ac–i wewnętrzne–; 

 

2) z drogi publicznej 2KDL po”rzez drogę 
wewnętrzną ńKŚW; 

 

3) mie–sca ”osto–owe dla zabudowy usJugowe– ｦ 

w ilo`ci nie mnie–sze– niw –edno stanowis—o na 

30 m2 ”owierzchni uwyt—owe– realizowane 
w granicach planu. 

 

§ 2ńŁ Ustalenia dla terenów ńźP, 2źP i 3źP 

 

1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami ńźP, o ”owierzchni o—oJo Ń,26 ha, 2źP 
o ”owierzchni o—oJo Ń,6Ń ha oraz 3źP o ”owierzchni 
Ń,Ń9 ha, ”rzeznacza się ”od zieleL urządzonąŁ 
 

2Ł źasady zagos”odarowania terenów:  
 

1) za—azu–e się lo—alizac–i wolnosto–ących re—lam; 
 

2) na terenie ńźP do”uszcza się lo—alizac–ę 
–ednego do–azdu z drogi ”ubliczne– sąsiadu–ące– 
z ”lanem od strony ”óJnocne– do terenu ńU; 

 

3) na terenie 2źP do”uszcza się lo—alizac–ę 
–ednego do–azdu z drogi ”ubliczne– sąsiadu–ące– 
z ”lanem od strony ”óJnocne– do terenu 1MW/U 

oraz lokalizowanie miejsc postojowych 

w –ednym rzędzie od strony terenów 
mieszkaniowo-usJugowych: 

 

a) miejsca postojowe w grupach do 10 stanowisk, 

 

b) odstę” ”omiędzy gru”ami mie–sc ”osto–owych 
o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 5,Ń m z zielenią 
wyso—ą; 

 

4) do”uszcza się lo—alizowanie obie—tów maJe– 
architektury. 

 

§ 22Ł Ustalenia dla terenu 4ZP 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 4źP, o ”owierzchni o—oJo Ń,57 ha, 
”rzeznacza się ”od zieleL urządzoną oraz wody 
powierzchniowe. 

 

2. Zasady zagospodarowania terenów:  
 

1) teren nalewy zagos”odarować –a—o 
ogólnodostę”ną ”rzestrzeL o chara—terze 
publicznym; 

 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę zbiorni—a retency–nego 
wód o”adowych ”odziemnego lub naziemnego; 

 

3) teren nie ”rzeznaczony ”od zbiorni— nalewy 
zagospodarować –a—o zieleL urządzoną 
z ciągiem ”ieszym, obie—tami maJe– 
archite—tury, urządzeniami re—reacy–nymiŁ 

 

3Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

- dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi 2KŚLŁ 
 

§ 23Ł Ustalenia dla terenów KDL 

 

1.Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami ń KŚL, o ”owierzchni o—oJo Ń,9Ń i 2 KDL, 

o ”owierzchni o—oJo ń,36 ha, ”rzeznacza się ”od drogi 
publiczne lokalne. 

 

2Ł źasady zagos”odarowania terenów: 
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1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 2Ń,Ń m, 
z ”oszerzeniem w re–onie s—rzywowaL; 

 

2) –ezdnia o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 5,Ń m; 
 

3) chodni—i dwustronne o szero—o`ci nie mnie–sze– 
niw ń,5 m; 

 

4) `ciew—a rowerowa ｧ dwukierunkowa; 

 

5) do”uszcza się mie–sca ”osto–owe lo—alizowane 
równolegle do drogiŁ 

 

§ 24Ł Ustalenia dla terenu 1 KDD 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem ń KŚŚ, o ”owierzchni o—oJo Ń,49 ha, 
”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną do–azdowąŁ 
 

2Ł źasady zagos”odarowania terenów: 
 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - 18,0 m 

z ”oszerzeniem w re–onie s—rzywowaL; 
 

2) jezdnia o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 6,Ń m; 
 

3) chodni—i dwustronne o szero—o`ci nie mnie–sze– 
niw ń,5 m; 

 

4) do”uszcza się mie–sca ”osto–owe lo—alizowane 
równolegle do drogiŁ 

 

§ 25Ł Ustalenia dla terenu 2 KDD 

 

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2 KŚŚ, o ”owierzchni o—oJo Ń,ń4 ha, 
”rzeznacza się ”od drogę ”ubliczną do–azdowąŁ 
 

2Ł źasady zagos”odarowania terenów: 
 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - 10,0 m 

z ”oszerzeniem w re–onie s—rzywowaL; 
 

2) –ezdnia o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 5,Ń mŁ 
 

§ 26. Ustalenia dla terenów KDW 

 

1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami: ń KŚW, o ”owierzchni o—oJo Ń,33 ha, 
2 KŚW, o ”owierzchni o—oJo Ń,Ń7 ha, 3 KŚW, 
o ”owierzchni o—oJo Ń,Ń7 ha, 4 KŚW, o ”owierzchni 
o—oJo Ń,5ń ha, 5 KŚW, o ”owierzchni o—oJo Ń,ń2 ha, 

6 KŚW, o ”owierzchni o—oJo Ń,ńŃ ha ”rzeznacza się 
”od drogi wewnętrzneŁ 
 

2Ł źasady zagos”odarowania terenów: 
 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie 

z rysunkiem planu; 

 

2) szero—o`ć –ezdni nie mnie–sza niw 4,5 m; 
 

§ 27Ł Ustalenia dla terenów KD/KX 

 

1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami: ń KŚłKX, o ”owierzchni o—oJo Ń,ńń ha, 
2 KŚłKX, o ”owierzchni o—oJo Ń,Ń7 ha, 3 KŚłKX, 

o ”owierzchni o—oJo Ń,Ń5 ha, 4 KŚłKX, o ”owierzchni 
o—oJo Ń,ń4 ha, 5 KŚłKX, o ”owierzchni o—oJo Ń,Ń6 ha 
przeznacza się ”od ogólnodostę”ne ciągi ”ieszo ｦ 

jezdne. 

 

2Ł źasady zagos”odarowania terenów: 
 

- szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 

§ 28Ł Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 

1. Zaopatrzenie w wodę: 
 

1) zao”atrzenie w wodę z mie–s—ie– sieci 
wodociągowe– - z magistrali Ø3ŃŃ mm, 
usytuowanej w ul. Lwowskiej po jej 

rozbudowie; 

 

2) doprowadzenie wody do obszaru planu 

”ro–e—towanym wodociągiem Ø 2ŃŃ mm 
i roz”rowadzenie wody w obrębie terenów 
ob–ętych ”lanem ”ro–e—towaną siecią 
wodociągową o `rednicach od Ø ń5Ń do ńŃŃ 
mm usytuowaną w liniach rozgranicza–ących 
ciągów —omuni—acy–nych; 

 

3) do”uszcza się ”oJączenie ”ro–e—towane– sieci 
wodociągowe– z istnie–ącą siecią wodociągową 
Ø ńŃŃ mm usytuowaną w ulŁ Jana Olbrachta. 

 

2Ł Od”rowadzanie `cie—ów:  
 

1) od”rowadzenie `cie—ów —anaJami 
z ”oszczególnych zlewni do —ole—tora Ø 3ŃŃ 
mm usytuowanego w ul. Jana Olbrachta 

(przebudowa kolektora w ul. Jana Olbrachta na 

—anaJ o wię—sze– `rednicy na odcin—u od wylotu 
projektowanego —anaJu Ø 3ŃŃ mm 
od”rowadza–ącego `cie—i z obszaru 
oznaczonego ń MWłU do wJączenia do 
—ole—tora Ø 5ŃŃ mm w re–onie s—rzywowania 
ul. Jana Olbrachta z ul. Zygmunta Starego); 

 

2) od”rowadzanie `cie—ów bytowych do mie–s—ie– 
oczyszczalni `cie—ów ”o”rzez system 

kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie - 

wy—onanie ciągów —analizac–i sanitarne– 
o `rednicy od Ø 2ŃŃ do Ø 3ŃŃ mm w liniach 
rozgranicza–ących ciągów —omuni—acy–nych; 

 

3) od”rowadzanie `cie—ów ”rzemysJowych, 
”owstaJych w wyni—u ”rowadzone– dziaJalno`ci 
usJugowe–, zgodnie z obowiązu–ącymi w tym 
zakresie przepisami, stosownie do rodzaju 

”rowadzone– dziaJalno`ciŁ 
 

3Ł Od”rowadzenie wód o”adowych: 
 

1) od”rowadzenie wód o”adowych z obszaru 
ob–ętego ”lanem —analizac–ą deszczową 
”rowadzoną w liniach rozgranicza–ących ciągów 
—omuni—acy–nych, obe–mu–ącą 4 zlewnie 
kanalizacyjne; 
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2) od”rowadzenie wód o”adowych do nowego 
kolektora deszczowego usytuowanego poza 

”oJudniową granicą ”lanu, ”rzebiega–ącego 
równolegle do ulŁ Jana Olbrachta w —ierun—u 
ul. Witolda z wylotem w dolnym 

nieuregulowanym biegu ”oto—u MJynów—a; 
 

3) do —ole—tora, o —tórym mowa w ”un—cie 2, 
nalewy od”rowadzać wody o”adowe 
na–—rótszymi trasami ”o”rzez —anaJy zbiorcze; 

 

4) na terenie 4źP do”uszcza się lo—alizac–ę 
zbiornika retencyjnego wody, w celu 

zatrzymania szczytowych ilo`ci wód 
o”adowych z terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 1MW/U. 

 

4. Zaopatrzenie w gaz:  

 

1) zasilanie gazem ziemnym z gazociągu `redniego 
ci`nienia Śn 25Ń ”rzebiega–ącego wzdJuw 
ul. Lwows—ie– ”o”rzez realizac–ę gazociągu 

o ”rze—ro–u nie mnie–szym niw Śn ń5Ń mm; 
 

2) roz”rowadzenie sieci gazowe– `redniego 
ci`nienia o `rednicach od Ø ń5Ń do Ø 65 mm, 
zlo—alizowanych w liniach rozgranicza–ących 
dróg; 

 

3) dla terenu oznaczonego symbolem 1 MW/U 

do”uszcza się budowę stac–i redukcyjno ｦ 

pomiarowej II0 i roz”rowadzenie gazociągów 
nis—iego ci`nieniaŁ 

 

5Ł źao”atrzenie w energię ele—tryczną ｧ 

z miejskiej sieci elektroenergetycznej liniami 

”odziemnymi, ”rzy uwzględnieniu nastę”u–ących 
zasad: 

 

1) rozbudowa sieci w o”arciu istnie–ąca sieć 
15 —V ”rzebiega–ącą ”rzez tereny ob–ęte 
planem; 

 

2) ”rowadzenie nowych sieci `redniego i nis—iego 
na”ięcia w liniach rozgranicza–ących drógŁ 

 

6Ł źao”atrzenie w cie”Jo  
 

1) zasilanie w cie”Ja dla zabudowy wielorodzinne– 
i obie—tów usJugowych mowliwe –est 
z istnie–ące– magistrali cie”Jownicze– 2 x ŚN 
3ŃŃ mm (zasila–ące– sz”ital ulŁ Lwowskiej), przy 

uwzględnieniu nastę”u–ących zasad: 
 

a) nalewy zrealizować sieć cie”lną o `rednicy 2 x 
ŚN 2ŃŃ mm oraz osiedlową sieć rozdzielczą 
usytuowaną w liniach rozgranicza–ących 
”ro–e—towanych ciągów —omuni—acy–nych; 

 

b) nalewy realizować indywidualne węzJy cie”lne; 
 

2) dla zabudowy –ednorodzinne– do”uszcza się 
indywidualne uródJa cie”Ja o”arte o paliwa nie 

”ogarsza–ące w s”osób istotny stanu 
`rodowis—a naturalnego (gazowe, olejowe, 

ele—tryczne, wy—orzystanie uródeJ energii 
odnawialnej). 

 

7Ł Linie tele—omuni—acy–ne ”rzewodowe nalewy 
wy—onywać –a—o ”odziemneŁ 
 

8Ł Gromadzenie i segregac–a od”adów zgodnie 
z obowiązu–ącymi w tym za—resie ”rze”isami i wywóz 
na wysy”is—o od”adów —omunalnych. 

 

9Ł W ”rzy”ad—u bra—u mowliwo`ci ”rowadzenia 
sieci w liniach rozgranicza–ących dróg (ze względów 
technologicznych), do”uszcza się ”rzebieg sieci ”oza 
liniami rozgranicza–ącymi dróg, ”od warun—iem we ich 
”rzebieg nie wy—luczy mowliwo`ci zagos”odarowania 

terenów zabudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w niniejszej uchwale. 

 

10. W przypadku zmiany systemu 

funkcjonowania infrastruktury technicznej miasta, 

w tym ”rzebiegów sieci ”oza obszarem ob–ętym 
”lanem, do”uszcza się inne wJączenia ”ro–e—towanych 

sieci obsJugu–ących tereny ob–ęte ”lanem, do sieci 
miejskich.  

 

IIIŁ PRźEPISY KOKCOWE 

 

§ 29Ł Tereny ob–ęte ”lanem, do czasu 
zagospodarowania zgodnie z ich przeznaczeniem 

o—re`lonym w ”lanie, ”ozostawia się 
w dotychczasowym uwyt—owaniuŁ 
 

§ 3ŃŁ Ustala się staw—ę ”rocentową, na 
”odstawie —tóre– o—re`la się –ednorazową o”Jatę 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ—u 
z uchwaleniem ”lanu, w wyso—o`ci 3Ń%Ł 
 

§ 3ńŁ Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

 

§ 32Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  
 

* zaJączni—a Nr 2 i Nr 3 nie ogJasza sięŁ 
 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Rzeszowa 

 

Konrad FijoJek 
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