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UCHWAIA Nr 54ŃłXLVIIIłŃ9 

RADY MIASTA JAROSIAWIA 

z dnia 23 marca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nr ńłŃ7 obszaru ｭMorawska PóJnocｬ w JarosJawiu 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”—t 5 
ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 

ze zmianami), Rada Miasta JarosJawia uchwala, 
co nastę”u–e: 
 

RozdziaJ I 
Ustalenia ogólne 

 

§ ńŁ ńŁ Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego obszaru ｭMoraws—a 
PóJnocｬ, zwany dale– ”lanem, stwierdza–ąc 
równocze`nie –ego zgodno`ć z ustaleniami ｭStudium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego Miasta JarosJawiaｬ uchwalonego ”rzez 
Radę Miasta JarosJawia uchwaJą Nr 442łXXXIłŃń 
z dnia 23 kwietnia 2001 r. ze zmianami. 

 

2Ł Granice obszaru ob–ętego ”lanem wskazano 

na rysunku planu. 

 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”u–ące 
zaJączni—i: 
 

1) zaJączni— Nr ń ｦ rysunek planu w skali 1:1000, 

 

2) zaJączni— Nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury techniczne– nalewących 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania,* 

 

3) zaJączni— Nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu.* 

 

4. Niniejszy plan obejmuje obszar o powierzchni 

34 ha, ”oJowony w mie`cie JarosJawiuŁ 
 

5. Ustalenia ogólne obowiązu–ą na caJym 
terenie ob–ętym ”lanem, a ustalenia szczegóJowe 
obowiązu–ą dla ”oszczególnych terenówŁ 
 

§ 2Ł ńŁ Nastę”u–ące o—re`lenia stosowane 
w uchwale oznacza–ą: 
 

1) linie rozgraniczające ｦ linie wyznacza–ące 
granice terenów o równym przeznaczeniu lub 

równych zasadach zagos”odarowania 
i zabudowy, 

 

2) przeznaczenie podstawowe ｦ czę`ć 
”rzeznaczenia terenu, —tóra ”owinna 

dominować w danym terenie lub obszarze 
w s”osób o—re`lony ustaleniami ”lanu, 

 

3) przeznaczenie dopuszczalne ｦ rodzaj 

przeznaczenia terenu inny niw ”odstawowy, 
—tóry uzu”eJnia lub wzbogaca ”rzeznaczenie 
”odstawowe terenu w s”osób o—re`lony 
w ustaleniach planu, 

 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia 

wyznaczona na rysun—u ”lanu, ”oza —tórą 
za—azu–e się realizac–i wszel—ich budyn—ów lub 
czę`ci budyn—ów z ”ominięciem nalewących do 
nich loggi, bal—onów, wy—uszy wysuniętych 
”oza obrys budyn—ów oraz elementów we–`ć 
do budyn—ów (schody, ”odesty, ”ochylnie dla 
nie”eJnos”rawnych i zadaszenia), 

 

5) usJugi ｦ wszelkie obiekty budowlane w caJo`ci 
lub w czę`ci sJuwące do dziaJalno`ci, —tóre– 
celem –est zas”a—a–anie ”otrzeb ludno`ci, a nie 
wytwarzanie bez”o`rednio metodami 
”rzemysJowymi dóbr materialnych, 

 

6) orientacyjne linie ”odziaJu terenów na dziaJki 
budowlane ｦ granice dziaJe— uzyskanych 

w wyni—u scalenia lub ”odziaJu nieruchomo`ci, 
—tórych ”rzebieg mowe być —orygowany 
zgodnie z ustaleniami planu, 

 

7) tereny naturalnej zieleni nieurządzonej ｦ tereny 

zieleni mie–s—ie–, —tóre u—sztaJtowaJy się 
w wyniku naturalnej sukcesji przyrodniczej czy 

s”oradycznym dziaJaniu czJowie—a, a nie 
wskutek kompleksowego, planowanego 

i celowego dziaJania czJowie—a, z mowliwo`cią 
ich biologicznego wzbogacania, 

 

8) zieleL izolacyjna ｦ utworzone 

i za—om”onowane ”rzez czJowie—a ”asy, strefy, 
sz”alery lub wywo”Joty zieleni nis—ie–, `rednie– 
lub wyso—ie–, —tórych ”odstawowym celem –est 
tworzenie barier ro`linnych ogranicza–ących, 
minimalizu–ących lub caJ—owicie li—widu–ących 
sz—odliwe oddziaJywania na `rodowis—o 
uwyt—owania terenów, 

 

9) ”rze”isy odrębne ｦ aktualne w momencie 

wy—onywania ninie–sze– uchwaJy ”rze”isy 
”rawne: ustawy, roz”orządzenia oraz 
obowiązu–ące normy, 

 

10) zachowanie zabudowy ｦ utrzymanie istnie–ące– 
substanc–i budowlane– z mowliwo`cią 
rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, zmiany 

s”osobu uwyt—owania w caJo`ci lub czę`ci 
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obiektu ｦ w s”osób nie narusza–ący ustaleL 
planu, 

 

11) infrastruktura techniczna ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obie—ty i urządzenia techniczne, na 
—tóre s—Jada–ą się systemy —omuni—ac–i (drogi, 
ulice, ciągi ”ieszo-jezdne, parkingi i inne) oraz 

uzbro–enia (sieci i urządzenia wodociągowe, 
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe 

i tele—omuni—acy–ne) obsJugu–ące istnie–ącą lub 
”lanowaną zabudowę, 

 

12) strefa ｦ obszar funkcjonalno-przestrzenny 

wyodrębnia–ący się w ”rzestrzeni ”lanistyczne– 
wedJug —ryterium dominac–i istnie–ącego 
i ”lanowanego uwyt—owania terenuŁ 

 

2Ł PozostaJe o—re`lenia uwyte w uchwale nalewy 
rozumieć zgodnie z ich definic–ami zawartymi 
w ”rze”isach odrębnychŁ 
 

§ 3Ł ńŁ Nastę”u–ące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysun—u ”lanu są obowiązu–ącymi 
ustaleniami planu: 

 

1) granica obszaru ob–ętego ”lanem mie–scowym, 
 

2) linie rozgranicza–ące tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, 

 

3) oznaczenia ”rzeznaczenia terenów,  
 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

 

2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne na rysun—u 
”lanu, nie wymienione w ustŁ ń ma–ą chara—ter 
informacyjny. 

 

§ 4Ł ńŁ Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
wyznaczonych liniami rozgranicza–ącymi 
i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem 

planu: 

 

1) P ｦ tereny obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów 
i magazynów, 

 

2) P,U ｦ tereny obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów 
i magazynów oraz usJug, 

 

3) ZO ｦ tereny naturalne– zieleni nieurządzone–, 
 

4) ZI ｦ tereny zieleni izolacyjnej, 

 

5) E ｦ tereny urządzeL infrastru—tury 
elektroenergetycznej, 

 

6) KD-L ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ lokalnych, 

 

7) KD-D ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ 

dojazdowych, 

 

8) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych, 
 

9) KDX ｦ tereny ciągów ”ieszo-jezdnych. 

 

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na 

rysunku planu, okre`la–ą ”rzeznaczenie ”odstawowe 
”oszczególnych terenówŁ 
 

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na 

rysun—u ”lanu, o—re`la–ą numery ”oszczególnych 
terenów o tym samym ”rzeznaczeniu ”odstawowymŁ 
 

§ 5Ł W za—resie ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego ustala się zasady w za—resie: 
 

ń) ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra–obrazu 
kulturowego, 

 

2) wymagaL wyni—a–ących z ”otrzeb 
—sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych, 
 

3) ”arametrów i ws—auni—ów —sztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zgodnie 

z zasadami o—re`lonymi w ustaleniach szczegóJowychŁ 
 

§ 6Ł W za—resie ochrony `rodowis—a, ”rzyrody 
i —ra–obrazu —ulturowego ustala się: 
 

ń) na obszarze ob–ętym ustaleniami ”lanu 
mie–scowego ustala się za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o w rozumieniu obowiązu–ących ”rze”isów 
z za—resu ochrony `rodowis—a; za—az ten nie dotyczy 
realizac–i ”rzedsięwzięć mogących ”otenc–alnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, dla —tórych 
s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowis—o 
nie jest obligatoryjne a przeprowadzona procedura 

oceny oddziaJywania na `rodowis—o wy—azaJa bra— 
nie—orzystnego w”Jywu na ”rzyrodę oraz zdrowie 
i wycie ludzi; 
 

2) za—az lo—alizac–i s—Jadowis— od”adów; 
 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 

`cie—ów —omunalnych do wód ”owierzchniowych i do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 

—anaJów i zbiorni—ów z tymi `cie—ami; 
 

4) w strefie A do”uszczalne ”oziomy haJasu nie 
mogą ”rze—raczać ”arametrów dla terenów 
mieszkaniowo-usJugowych, zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi, 
 

5) na terenach biologicznie czynnych nalewy 
zachować istnie–ącą zieleL wyso—ą, a w ”asach zieleni 
urządzone– i izolacy–ne– nowe nasadzenia 
w—om”onować w istnie–ącą zieleL; 
 

6) utworzenie s”ó–nego u—Jadu ”rzyrodniczego 
obe–mu–ącego naturalną zieleL nieurządzoną 
fun—c–onalnie ”owiązaną z zielenią izolacy–ną wo—óJ 
wyodrębnionych terenów ”rzemysJowychŁ 
 

§ 7Ł źasady ochrony dziedzictwa —ulturowego 
i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–: 
 

ńŁ Ustala się ochronę —onserwators—ą 
”ozostaJo`ci twierdzy ”ier`cieniowe– JarosJaw ｦ fort 

artylery–s—i –ednowaJowy z o—oJo ń89Ń rŁ, w”isany do 
gminne– ewidenc–i zabyt—ówŁ 
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2. W obszarze, zgodnie z rysunkiem planu, 

ob–ętym ochroną obowiązu–e: 
 

a) utrzymanie historycznego —sztaJtu 
przestrzennego obszaru, zachowanie rzeuby 
(wyso—o`ci —sztaJtu, nachylenia zboczy), 

 

b) zachowanie ”óJnaturalne– szaty ro`linne–Ł 
 

§ 8Ł W za—resie wymagaL wyni—a–ących 
z ”otrzeb —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 
ustala się: 
 

ń) na terenach dróg ogólnodostę”nych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-Z, KD-L, 

KD-D, KDW, KDX: 

 

a) zagos”odarowanie terenu i —sztaJtowanie 
nawierzchni ulic i chodni—ów w s”osób 
umowliwia–ący bez—olizy–ne —orzystanie osobom 
nie”eJnos”rawnym ruchowo; 

 

b) mowliwo`ć lo—alizac–i ”oza ”asem –ezdnym, 
maJe– archite—tury, zieleni urządzone–, ”asów 
postojowych, miejsc parkingowych 

ogólnodostę”nych, urządzeL związanych 
z utrzymaniem i e—s”loatac–ą dróg oraz 
urządzeL infrastru—tury techniczne– ”od 
warun—iem nienaruszenia wymagaL 
o—re`lonych w odrębnych ”rze”isach 
dotyczących dróg ”ublicznych; 

 

c) do”uszczenie lo—alizac–i ogrodzeL 
o ma—symalne– wyso—o`ci ń,6Ń m (w tym 
wyso—o`ć ”odmurów—i do 4Ń cm) w liniach 
rozgranicza–ących tereny ”ubliczne 
wyznaczonych na rysunku planu; ogrodzenia 

”owinny być awurowe, Jączna ”owierzchnia 
prze`witów ”owinna wynosić minimum 5Ń% 
”owierzchni awurowe– czę`ci ogrodzenia między 
sJu”ami; 

 

2) umieszczanie ”oza liniami rozgranicza–ącymi 
dróg no`ni—ów re—lamowych w ”ostaci: 
 

a) wolnosto–ących ”rzestrzenno-

archite—tonicznych elementów informac–i, 
promocji i reklamy w granicach posesji, 

 

b) szyldów, tablic umieszczonych na budyn—ach, 
 

c) neonów, logo firm, flag re—lamowychŁ 
 

§ 9Ł Ustalenia dotyczące zasad rozbudowy 
i budowy systemów —omuni—ac–i: 
 

ńŁ Ustala się, we u—Jad —omuni—acy–ny obszaru 
ｭMoraws—a PóJnocｬ tworzą drogi: 
 

1) klasy lokalnej (KD-L) w ciągach dróg gminnych, 
 

2) klasy dojazdowej (KD-Ś) w ciągach dróg 
gminnych, 

 

oraz drogi wewnętrzne (KŚW)Ł 
 

2Ł W ”rze—ro–u drogowym dróg ”ublicznych 
nalewy uwzględnić ”o”rzez materiaJowe uformowanie 
nawierzchni: 

 

1) –ezdnię, 
 

2) chodniki ｦ obustronne lub jednostronne, 

 

3) `ciew—ę rowerową 

 

4) miejsca parkingowe 

 

3Ł Ustala się ogólne warun—i zas”a—a–ania 
”otrzeb ”ar—ingowych obowiązu–ące dla caJego 
obszaru ob–ętego ustaleniami ”lanu: 
 

1) ilo`ć mie–sc ”ar—ingowych dla ”oszczególnych 
terenów musi być zgodna z ustaleniami 
szczegóJowymi, 

 

2) w bilansie mie–sc ”osto–owych do”uszcza się 
uwzględnienie ”rzyulicznych mie–sc 
postojowych. 

 

§ ńŃŁ Ustalenia dotyczące zasad rozbudowy 
i budowy systemów infrastru—tury techniczne–: 
 

ńŁ źao”atrzenie w wodę, energię ele—tryczną 
oraz gaz, –a— równiew od”rowadzanie `cie—ów i wód 
o”adowych odbywać się będzie na warun—ach 
o—re`lonych ”rzez dys”onentów sieci, zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

2Ł Ustala się nastę”u–ące ogólne zasady 
zaopatrzenia w wodę na cele —omunalne 
i ”rzemysJowe: 
 

1) zao”atrzenie w wodę uwyt—owni—ów zasobów 
nastą”i z mie–s—ie– sieci wodociągowe–, ”o”rzez 
”rzyJącza lub rozbudowę sieci o ”arametrach 
dostosowanych do docelowego 

zagos”odarowania terenu, w szczególno`ci: 
 

a) istnie–ącym odcin—iem sieci ŚN6ŃŃ biegnącym 
przez tereny oznaczone na rysunku planu 

A P,U-7, B  P,U-11, ZI-25, ZI-28,  KD-L  01, 

KD-D 03 i KDX 13; 

 

b) do”uszcza się wy—orzystanie odcin—a mie–s—ie– 
sieci wodociągowe– ŚN4ŃŃ od strony ulŁ 3 go 

Maja i DN100 od strony ul. Morawskiej, 

”oJowonych ”oza granicą obszaru ”lanuŁ 
 

3Ł Ustala się nastę”u–ące ogólne zasady 
dotyczące gos”odar—i `cie—owe–: 
 

1) `cie—i bytowe i ”rzemysJowe wytwarzane ”rzez 
”oszczególnych uwyt—owni—ów terenu muszą 
być od”rowadzane systemem sieci 

—analizacy–ne– do mie–s—ie– oczyszczalni `cie—ów 
(poza obszarem planu), do czasu realizacji 

docelowe– sieci —analizacy–ne– ustala się 
obowiąze— stosowania ”rzydomowych 
oczyszczalni `cie—ów lub szczelnych zbiorni—ów 
wybieralnych usytuowanych w obrębie dziaJ—i 
budowlane– o—resowo o”równianych zgodnie 
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z systemem utylizac–i obowiązu–ącym na terenie 
miasta, 

 

2) od”rowadzanie `cie—ów —omunalnych do 
miejskiej kanalizacji sanitarnej, poprzez 

”rzyJącza lub rozbudowę sieci o ”arametrach 
dostosowanych do docelowego 

zagos”odarowania terenu, w szczególno`ci: 
 

a) do istnie–ącego —anaJu ogólnos”Jawnego 
ŚN4ŃŃ, ”rzebiega–ącego ”rzez tereny 
oznaczone na rysunku planu A P,U-1, A P,U-2, 

A P,U-3, A P,U-4, A P,U-5, A P,U-6, A P,U-7, 

A P,U-8, KD-L 01, KD-D 03, KDW 05, 

KDW 06, KDW 07, KDW 08, KDW 09 

i KDX13, 

 

b) do istnie–ącego —anaJu sanitarnego ŚN3ŃŃ, 
”rzebiega–ącego ”rzez tereny oznaczone na 
rysunku planu A P,U-1, A P,U-2, A P,U-3, 

A P,U-4, A P,U-5, A P,U-6, A P,U-7, A P,U-8, 

KD-L 01, KD-D 03, KDW 04, KDW 05, 

KDW 06, KDW 07, KDW 08, KDW 09 

i  KDX13, 

 

3) od”rowadzanie wód o”adowych z terenów 
utwardzonych i dachów będą u–mowane 
w system kanalizacji deszczowej, poprzez 

”rzyJącza lub rozbudowę sieci o ”arametrach 
dostosowanych do docelowego 

zagospodarowania terenu, w tym poprzez 

urządzenia do ”odczyszczania, w za—resie 
wymaganym ”rze”isami odrębnymi, 
w szczególno`ci: 

 

a) do istnie–ącego —ole—tora deszczowego ŚN9ŃŃ, 
”rzebiega–ącego ”rzez tereny oznaczone na 
rysunku  planu A P,U-6,  A P,U-7,  A P,U-8, 

KD-D 03, KDW 05, KDX13, 

 

b) do istnie–ącego —ole—tora deszczowego ŚN9ŃŃ, 
zna–du–ącego się w ulicy Moraws—ie–, ”oza 
granicą obszaru ”lanu, 

 

c) do istnie–ącego —ole—tora deszczowego ŚN4ŃŃ, 
zna–du–ącego się w ulicy 3-go Maja, poza 

granicą obszaru ”lanu, 
 

4) od”rowadzanie wód o”adowych na ”ozostaJych 
terenach będzie nastę”ować bez”o`rednio do 
gruntu. 

 

4Ł Ustala się nastę”u–ące ogólne zasady 
dotyczące zao”atrzenia w energię ele—tryczną: 
 

1) zasilanie w energię ele—tryczną 
z elektroenergetycznej sieci miejskiej, liniami 

—ablowymi `redniego i nis—iego na”ięcia, m ”o 
jej rozbudowie o nowe stacje transformatorowe 

SN/nn i ”odziemną sieć rozdzielczą,  
 

2) o”uszcza się wy—orzystanie alternatywnych 
uródeJ energii, n”Ł foto-baterie; 

 

3) ustala się sto”niową ”rzebudowę linii 
na”owietrznych —olidu–ących z ”lanowanym 

zagos”odarowaniem; w ramach remontów 

zastę”owanie ”odziemnymi sieciami 
kablowymi;  

 

4) ustala się mowliwo`ć realizac–i nowych stac–i 
transformatorowych niewskazywanych na 

rysun—u ”lanu, ewentualne wnętrzowe stac–e 
transformatorowe nalewy lo—alizować na 
terenach o powierzchni gruntu pod stacje do 

80 m2, w mie–scach umowliwia–ących dogodny 
do–azd dla s”rzętu cięw—iego; 

 

5Ł Ustala się nastę”u–ące zasady ogólne 
dotyczące zao”atrzenia w energię cie”lną i gaz: 
 

1) zasilanie w energię cie”lną ze zbiorczych lub 

indywidualnych uródeJ dystrybuc–i cie”Ja, 
z wykorzystywaniem energii elektrycznej, gazu, 

węgla i ole–u nis—osiar—owego, oraz 
odnawialnych uródeJ energii (n”Ł ”om”y wodne, 
foto-baterie); 

 

2) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej DN80, 

”o”rzez ”rzyJącza lub rozbudowę sieci 
o parametrach dostosowanych do docelowego 

zagos”odarowania terenu, ”rzebiega–ące– ”rzez 
tereny oznaczone na rysunku planu A P,U-1, 

A P,U-2, A P,U-3, A P,U-5, A P,U-6, A P,U-7, 

A P,U-8, KD-L 01, KD-D 03, KDW 04, 

KDW 05, KDW 06, KDW 07, KDW 08, 

KDW 09, KDX13. 

 

6Ł Ustala się nastę”u–ące zasady ogólne 
dotyczące infrastru—tury tele—omuni—acy–ne–: 
 

1) mowliwo`ć rozbudowy lub budowy sieci 
i urządzeL infrastru—tury tele—omuni—acy–ne–; 

 

2) lo—alizac–ę stac–i bazowych telefonii 
bezprzewodowej poza strefą A i w odlegJo`ci 
minŁ ńŃŃ m od istnie–ące– zabudowy 
mieszkaniowej w tej strefie; 

 

7Ł Ustala się ogólne zasady dotyczące 
gospodarki odpadami:  

 

1) gromadzenie od”adów —omunalnych oraz 
związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią 
gos”odarczą w szczelnych ”ojemnikach na 

wJasne– dziaJce, 
 

2) odbiór i utylizac–a od”adów na zasadach 
obowiązu–ących w mie`cie oraz zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

8. Przebieg podziemnych sieci infrastruktury 

techniczne– w ”asach ciągów —omuni—acy–nych, 
o—re`lonych liniami rozgranicza–ącymi lub granicami 
obszaru ”lanu, z zachowaniem wymagaL o—re`lonych 
w ”rze”isach dotyczących dróg ”ublicznych i sieci 
infrastruktury technicznej;  

 

9Ł OdlegJo`ci obie—tów budowlanych, urządzeL, 
ogrodzeL oraz s”osobów zagos”odarowania terenu 
w strefach technicznych infrastruktury ｦ wedJug 
obowiązu–ących w tym za—resie ”rze”isów odrębnychŁ 
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ńŃŁ Śo”uszcza się, dla wyznaczonych fun—c–i 
terenów, mowliwo`ć realizac–i sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– nie uwzględnionych 
w rysunku planu oraz prowadzenia sieci ”oza ciągami 
dróg o ile –est to niezbędne dla obsJugi włw terenów 
w ”rzy”ad—u gdy nie ograniczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie z ustaleniami 
”lanu i s”eJnia wymogi obowiązu–ących ”rze”isów 
odrębnychŁ  
 

ROźDźIAI II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

§ ńńŁ Ustala się ”odziaJ obszaru ”lanu na dwie 
sfery funkcjonalno-przestrzenne oznaczone literami 

A i B. 

 

§ ń2Ł Śla terenów ”oJowonych w strefie A, 
obe–mu–ące– zwarty obszar o —rystalizu–ące– się 
stru—turze i fun—c–i ograniczone– od ”óJnocy ulicą 3-go 

Ma–a i od ”oJudnia drogą lo—alną oznaczoną symbolem 
KD-L Ńń, obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia: 
 

ńŁ Śla terenów obie—tów ”rodu—cy–nych, 
s—Jadów i magazynów oraz usJug oznaczonych na 
rysunku planu symbolami  

 

A P,U-1 o powierzchni terenu (ha): 0,9936; 

 

A P,U-2 o powierzchni terenu (ha): 0,7440; 

 

A P,U-3 o powierzchni terenu (ha): 1,1890; 

 

A P,U-4 o powierzchni terenu (ha): 1,2312;  

 

A P,U-5 o powierzchni terenu (ha): 1,0263;  

 

A P,U-6 o powierzchni terenu (ha): 1,3340;  

 

A P,U-8 o powierzchni terenu (ha): 1,4382; 

 

ustala się: 
 

1) przeznaczenie terenu: 

 

a) podstawowe:  

 

- produkcja, 

 

- s—Jady, magazyny, 
 

- usJugi materialne (handel i na”rawy, hotele 
i restaurac–e, usJugi osobiste i dziaJalno`ć 
komunalna) 

 

b) dopuszczalne:  

 

- budyn—i gos”odarcze i garawe, 
 

- obiekty maJe– archite—tury, 
 

- drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo-jezdne, 

 

- urządzenia i obie—ty związane z infrastru—turą 
techniczną, 

 

- sieci uzbrojenia technicznego; 
 

2) zasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

a) zachowu–e się istnie–ącą zabudowę 
miesz—aniową z do”uszczeniem ”rzebudowy, 
nadbudowy i rozbudowy do rozmiarów nie 
”rze—racza–ących 5Ń% istnie–ące– —ubatury oraz 
s”eJnieniem wymagaL § ń2 ustŁ ń ”—tŁ 2 litŁ g,  

 

b) ustala się za—az lo—alizac–i nowe– zabudowy 
mieszkaniowej, 

 

c) dopuszcza się realizac–ę budyn—ów 
gos”odarczych i garawowych związanych 
z fun—c–ą miesz—alną, o ma—symalne– wyso—o`ć 
do gJówne– —alenicy dachu ｦ 5 m; 

 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

w granicach ”oszczególnych dziaJe— ｦ 20% 

”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 70% 

”owierzchni dziaJ—i, 
 

g) forma archite—toniczna budyn—ów ”odstawowe– 
fun—c–i ”owinna s”eJniać nastę”u–ące 
wymagania: 

 

- liczba kondygnacji nadziemnych dla zabudowy 

nie wię—sza niw dwie —ondygnac–e nadziemne, 
 

- ma—symalna wyso—o`ć zabudowy do gJówne– 
kalenicy dachu ｦ 10 m liczona od poziomu 

terenu; 

 

- gJówna —alenica dachu równolegJa do frontu 
dziaJ—i; 

 

- dachy o —ącie nachylenia ”oJaci do 450 przy 

czym gJówne ”oJacie dachu budyn—u muszą 
mieć –edna—owy s”ade—, 

 

- ”o—rycie dachów: dachów—a, blachodachów—a, 
gont, 

 

- elewac–e zewnętrzne ｦ tynki w kolorach 

”astelowych, o—Jadziny —amienne, drewniane, 
metal, 

 

h) zabrania się wy—onywania ogrodzeL z ”rzęseJ 
z ”refabry—atów betonowych, 

 

3) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
 

a) ”rzy ”odziale nieruchomo`ci dla dziaJe— 
”oJowonych ”rzy drodze, do”uszcza się 
odchylenie do 450 od —ąta ”rostego ”oJowenia 
dziaJ—i w stosun—u do drogi,  

 

b) wiel—o`ć wydzielanych dziaJe— budowlanych 
”owinna być dostosowana do rodza–u 
zabudowy ”rzy zaJoweniu, we: 
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- wiel—o`ć nowo wydzielane– dziaJ—i budowlane– 
nie mowe być mnie–sza niw ń5ŃŃ m2, 

o szero—o`ć frontu minŁ 2Ń mŁ dla dziaJe— 
”rzeznaczonych ”od zabudowę usJugową; 

 

- wielko`ć nowo wydzielane– dziaJ—i budowlane– 
nie mowe być mnie–sza niw 3ŃŃŃ m2, 

o szero—o`ć frontu minŁ 3Ń mŁ dla dziaJe— 
”rzeznaczonych ”od zabudowę ”rodu—cy–ną, 
s—Jady i magazyny; 

 

4) zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i: 
 

a) warunki komunikacyjne: 

 

- ustala się obsJugę —omuni—acy–ną terenów 
A P,U z ulicy 3-go Ma–a drogami wewnętrznymi 
oznaczonymi symbolami KDW oraz z drogi 

klasy lokalnej oznaczonej symbolem KD-L 01, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

 

b) warunki parkingowe: 

 

- ustala się w granicach dziaJ—i minimum –edno 

miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 

 

- ustala się w granicach dziaJ—i minimum –edno 
miejsce parkingowe na 80 m2 powierzchni 

”rzeznaczone– na dziaJalno`ć gos”odarczą; 
 

5) ustala się za—az tymczasowego zagos”odarowania, 
za wy–ąt—iem zgodnego z dotychczasowym 

uwyt—owaniem;  
 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jaty 
z tytuJu wzrosty warto`ci nieruchomo`ci: ń5%Ł 

 

2Ł Śla terenu obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów 
i magazynów oraz usJug oznaczonego na rysun—u 
planu symbolem A P,U-7 o powierzchni terenu (ha): 

7,6740; 

 

ustala się:  
 

1) przeznaczenie terenu: 

 

a) podstawowe:  

 

- produkcja, 

 

- s—Jady, magazyny, 
 

- usJugi materialne (handel i na”rawy, hotele 
i restaurac–e, usJugi osobiste i dziaJalno`ć 
komunalna) 

 

b) dopuszczalne: 

 

- budynki gospodarcze i garawe, 
 

- obie—ty maJe– archite—tury, 
 

- drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo-jezdne, 

 

- urządzenia i obie—ty związane z infrastru—turą 
techniczną, 

 

- sieci uzbrojenia technicznego; 

 

2) zasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

a) zachowuje się istnie–ącą zabudowę 
miesz—aniową z do”uszczeniem ”rzebudowy, 
nadbudowy i rozbudowy do rozmiarów nie 
”rze—racza–ących 5Ń% istnie–ące– —ubatury oraz 
s”eJnieniem wymagaL § ń2 ustŁ ń ”—tŁ 2 litŁ g,  

 

b) ustala się za—az lo—alizac–i nowe– zabudowy 
mieszkaniowej, 

 

c) do”uszcza się realizac–ę budyn—ów 
gos”odarczych i garawowych związanych 
z fun—c–ą miesz—alną, o ma—symalne– wyso—o`ć 
do gJówne– —alenicy dachu ｦ 5 m,  

 

d) zachowu–e się istnie–ącą zabudowę –ednost—i 
ratowniczo-ga`nicze– strawy ”owarne– 
z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy do 

rozmiarów nie ”rze—racza–ących ”arametrów –a— 
dla zabudowy ”rodu—cy–ne– zgodnie z § ń2 
ust. 2 pkt. 2 lit. h, 

 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

w granicach ”oszczególnych dziaJe— ｦ 20% 

”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
 

g) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 70% 

”owierzchni dziaJ—i, 
 

h) forma archite—toniczna budyn—ów ”owinna 
s”eJniać nastę”u–ące wymagania: 

 

- liczba kondygnacji nadziemnych dla zabudowy 

usJugowe– nie wię—sza niw dwie —ondygnac–e 
nadziemne, 

 

- ma—symalna wyso—o`ć zabudowy usJugowe– do 
gJówne– —alenicy dachu ｦ 10 m liczona od 

poziomu terenu; 

 

- liczba kondygnacji nadziemnych dla zabudowy 

”rodu—cy–ne– nie wię—sza niw trzy —ondygnac–e 
nadziemne, 

 

- ma—symalna wyso—o`ć zabudowy ”rodu—cy–ne– 
do gJówne– —alenicy dachu ń8 m liczona od 
poziomu terenu; 

 

- gJówna —alenica dachu równolegJa do frontu 
dziaJ—i; 

 

- dachy o —ącie nachylenia ”oJaci do 450 przy 

czym gJówne ”oJacie dachu budyn—u muszą 
mieć –ednakowy spadek, 

 

- ”o—rycie dachów: dachów—a, blachodachów—a, 
gont, 
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- elewac–e zewnętrzne ｦ tynki w kolorach 

”astelowych, o—Jadziny —amienne, drewniane, 
metal, 

 

i) zabrania się wy—onywania ogrodzeL z ”rzęseJ 
z ”refabry—atów betonowych, 

 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
 

a) ”rzy ”odziale nieruchomo`ci dla dziaJe— 
”oJowonych ”rzy drodze, do”uszcza się 
odchylenie do 450 od —ąta ”rostego ”oJowenia 
dziaJ—i w stosun—u do drogi,  

 

b) wiel—o`ć wydzielanych dziaJe— budowlanych 
”owinna być dostosowana do rodzaju 

zabudowy ”rzy zaJoweniu, we: 
 

- wiel—o`ć nowo wydzielane– dziaJ—i budowlane– 
nie mowe być mnie–sza niw 2ŃŃŃ m2, 

o szero—o`ci frontu minŁ 25 mŁ dla dziaJe— 
”rzeznaczonych ”od zabudowę usJugową; 

 

- wiel—o`ć nowo wydzielane– dziaJ—i budowlane– 
nie mowe być mnie–sza niw 5ŃŃŃ m2, 

o szero—o`ć frontu minŁ 4Ń mŁ dla dziaJe— 
”rzeznaczonych ”od zabudowę ”rodu—cy–ną, 
s—Jady i magazyny;  

 

4) zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i: 
 

a) warunki komunikacyjne: 

 

- ustala się obsJugę —omuni—acy–ną terenu z dróg 
oznaczonych symbolami KD-L 01, KD-D 03, 

KDW 04, KDW 05 i KDX 13, zgodnie 

z rysunkiem planu; 

 

b) warunki parkingowe: 

 

- ustala się w granicach dziaJ—i minimum –edno 
miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 

 

- ustala się w granicach dziaJ—i minimum –edno 
miejsce parkingowe na 80 m2 powierzchni 

”rzeznaczone– na dziaJalno`ć gos”odarczą, 
 

5) ustala się za—az tymczasowego 
zagos”odarowania, za wy–ąt—iem zgodnego 
z dotychczasowym uwyt—owaniem;  

 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jaty 
z tytuJu wzrosty warto`ci nieruchomo`ci: ń5%Ł 

 

§ ń3Ł Śla terenów ”oJowonych w strefie 
funkcjonalno-”rzestrzenne– oznaczone– literą ｭBｬ 
zawarte– ”omiędzy linią —ole–ową (granicą ”lanu) 
a centralnie ”oJowoną drogą —lasy lo—alne– oznaczoną 
symbolem KD-L Ńń, obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia: 

 

ńŁ Śla terenów obie—tów ”rodu—cy–nych, 
s—Jadów i magazynów oraz usJug oznaczonych na 
rysunku planu symbolami  

 

B P,U-9 o powierzchni terenu (ha): 2,4030; 

 

B P,U-10 o powierzchni terenu (ha): 2,2151; 
 

B P,U-11 o powierzchni terenu (ha): 3,7826; 

 

ustala się: 
 

1) przeznaczenie terenu: 

 

a) podstawowe: 

 

- produkcja, 

 

- s—Jady, magazyny, 
 

- Park Naukowo-Technologiczny 

 

- usJugi materialne (handel, na”rawy, trans”ort, 
Jączno`ć, dziaJalno`ć —omunalna, wyna–em 
maszyn i s”rzętu), 

 

b) dopuszczalne: 

 

- drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo-jezdne, 

 

- urządzenia i obie—ty związane z infrastru—turą 
techniczną, 

 

- sieci uzbrojenia technicznego; 

 

- obie—ty maJe– archite—tury, 
 

2) zasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

w granicach ”oszczególnych dziaJe— 2Ń% 
”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 

 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 60% 

”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
 

d) ma—symalna ilo`ć —ondygnac–i zabudowy ｦ trzy 

kondygnacje nadziemne; 

 

e) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy ｦ 18 m 

liczona od poziomu terenu, 

 

f) dachy ”Jas—ie lub wielos”adowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci do 4Ń0, ”rzy czym gJówne 
”oJacie dachu budyn—u muszą mieć –edna—owy 
s”ade—, a gJówna —alenica dachu musi być 
równolegJa do frontu dziaJ—i; 

 

g) ”o—rycie dachu: dachów—a, blachodachów—a, 
blacha, gont, 

 

h) elewac–e zewnętrzne ｦ tynki w kolorach 

”astelowych, o—Jadziny —amienne, metalowe, 
 

i) zabrania się wy—onywania ogrodzeL z ”rzęseJ 
z prefabry—atów betonowych; 

 

3) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci 
 

a) ”rzy ”odziale nieruchomo`ci dla dziaJe— 
”oJowonych ”rzy drodze, do”uszcza się 
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odchylenie do 300 od —ąta ”rostego ”oJowenia 
dziaJ—i w stosun—u do drogi,  

 

b) wiel—o`ć wydzielanych dziaJe— budowlanych 

”owinna być dostosowana do rodza–u 
zabudowy ”rzy zaJoweniu, we: 

 

- wiel—o`ć nowo wydzielane– dziaJ—i budowlane– 
nie mowe być mnie–sza niw 5ŃŃŃ m2  

 

- front nowo wydzielane– dziaJ—i musi mieć 
szero—o`ć minŁ 4Ń m; 

 

4) zasady obsJugi w za—resie —omunikacji: 

 

a) warunki komunikacyjne - ustala się obsJugę 
—omuni—acy–ną drogą lo—alną oznaczoną 
symbolem KD-L Ńń, drogą do–azdową 
oznaczoną symbolem KŚ-D 02 i drogami 

wewnętrznymi KŚW ńń i KŚW ń2, zgodnie 
rysunkiem planu; 

 

b) warunki parkingowe ｦ ustala się obowiąze— 
za”ewnienia w granicach dziaJ—i minŁń5 mie–sc 
postojowych na 100 stanowisk pracy lub 

minimum jedno miejsce parkingowe na 80 m2 

”owierzchni uwyt—owe– ”rzeznaczone– na 
dziaJalno`ć gos”odarczą, 

 

5) ustala się za—az tymczasowego 
zagospodarowania terenów innego niw 
dotychczasowe; 

 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jat 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: ń5%; 

 

2Ł Śla terenu obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów 
i magazynów oznaczonego na rysun—u ”lanu 
symbolem B P-12 o powierzchni terenu (ha): 3,4181; 

 

ustala się: 
 

1) przeznaczenie terenu: 

 

a) podstawowe: 

 

- produkcja, 

 

- s—Jady, magazyny, 
 

- Park Naukowo-Technologiczny 

 

b) dopuszczalne: 

 

- usJugi materialne (handel, na”rawy, trans”ort, 
Jączno`ć, dziaJalno`ć —omunalna, wyna–em 
maszyn i s”rzętu), 

 

- drogi wewnętrzne i ciągi ”ieszo-jezdne, 

 

- urządzenia i obie—ty związane z infrastru—turą 
techniczną, 

 

- sieci uzbrojenia technicznego; 

 

2) zasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

a) zachowu–e się dotychczasową infrastru—turę 
elektroenergetyczną; 

 

b) ustala się mowliwo`ć rozbudowy i ”rzebudowy 
zabudowy ｦ zgodnie z potrzebami produkcji; 

 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni wydzielenia, 

 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 70% 

powierzchni wydzielenia, 

 

f) ma—symalna wyso—o`ć nowe– zabudowy ｦ 

zgodnie z potrzebami produkcji, jednak nie 

więce– niw ”ięć —ondygnac–i nadziemnych, 
ma—symalne– wyso—o`ć ｦ 25 m, 

 

g) dachy ”Jas—ie lub wielos”adowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci do 4Ń0, ”rzy czym gJówne 
”oJacie dachu muszą mieć –edna—owy s”ade—, 
a gJówna —alenica dachu równolegJa do frontu 
dziaJ—i; 

 

h) ”o—rycie dachu: dachów—a, blachodachów—a, 
blacha, gont, 

 

i) elewac–e zewnętrzne ｦ tynki w kolorach 

”astelowych, o—Jadziny kamienne, metalowe, 

 

j) zabrania się wy—onywania ogrodzeL z ”rzęseJ 
z ”refabry—atów betonowych, 

 

3) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci 
 

a) ”rzy ”odziale nieruchomo`ci dla dziaJe— 
”oJowonych ”rzy drodze, do”uszcza się 
odchylenie do 300 od —ąta ”rostego ”oJowenia 
dziaJ—i w stosun—u do drogi,  

 

b) wiel—o`ć nowych wydzielanych dziaJe— 
budowlanych ”owinna być dostosowana do 
rodza–u zabudowy ”rzy zaJoweniu, we: 

 

- wiel—o`ć nowo wydzielane– dziaJ—i budowlane– 
nie mowe być mnie–sza niw 5ŃŃŃ m2  

 

- front nowo wydzielane– dziaJ—i musi mieć 
szero—o`ć minŁ 4Ń m, 

 

4) zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i: 
 

a) warunki komunikacyjne ｦ ustala się obsJugę 
—omuni—acy–ną z ulicy Moraws—ie–, 

 

b) warunki parkingowe ｦ ustala się obowiąze— 
za”ewnienia w granicach dziaJ—i miejsc 

”ar—ingowych w ilo`ci minŁ 2Ń% osób 
zatrudnionych na terenie lub minimum jedno 

mie–sce ”ar—ingowe na —awde ńŃŃ m2 

”owierzchni ”rzeznaczone– ”od dziaJalno`ć 
gos”odarczą, 

 

5) ustala się za—az tymczasowego 
zagos”odarowania, za wy–ąt—iem 
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wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 

zagospodarowaniem; 

 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jat 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: ń5%; 

 

§ ń4Ł ńŁ Śla terenów naturalne– zieleni 
nieurządzone– oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami  

 

ZO-13 o powierzchni terenu (ha): 0,8110; 

 

ZO-14 o powierzchni terenu (ha): 0,4295 

 

ustala się: 
 

1) przeznaczenie terenu ｦ zieleL ”óJnaturalna 
i swobodna; 

 

2) zasady —sztaJtowania zagos”odarowania 
terenu: 

 

a) ustala się zagos”odarowanie obszaru źO-13 

zgodnie z § 7; 
 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

w granicach ZO ｦ 95% ”owierzchni caJ—owite–; 
 

c) ”owierzchnię biologicznie czynną nalewy 
zagos”odarować zielenią urządzoną 
o chara—terze ”óJnaturalnym i swobodnym 
w strefie sąsiadu–ące– z terenem linii —ole–owe– 
i ”asów ogranicza–ących tereny B P,U-9 oraz 

B P,U-10; 

 

3) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci ｦ 

ustala się wydzielenie dziaJ—i na cele zieleni ”o 
liniach rozgranicza–ących terenu,  

 

4) zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - ustala 

się obsJugę —omuni—acy–ną z drogi oznaczonej 

symbolem KD-L 01 i drogi KDW 12; 

 

5) ustala się za—az tymczasowego 
zagos”odarowania, za wy–ąt—iem 
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 

uwyt—owaniem; 
 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jat 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: ń%; 

 

§ ń5Ł Śla terenów zieleni izolacy–ne– 
oznaczonych na rysunku planu  

 

ZI-15 o powierzchni terenu (ha): 0,0605; 

 

ZI-16 o powierzchni terenu (ha): 0,1030; 

 

ZI-17 o powierzchni terenu (ha): 0,0270; 

 

ZI-18 o powierzchni terenu (ha): 0,0400; 

 

ZI-19 o powierzchni terenu (ha): 0,0570; 

 

ZI-20 o powierzchni terenu (ha): 0,0480; 

 

ZI-21 o powierzchni terenu (ha): 0,0450; 
 

ZI-22 o powierzchni terenu (ha): 0,0520; 

 

ZI-23 o powierzchni terenu (ha): 0,1700; 

 

ZI-24 o powierzchni terenu (ha): 0,0380; 

 

ZI-25 o powierzchni terenu (ha): 0,1115; 

 

ZI-26 o powierzchni terenu (ha): 0,0740; 

 

ZI-27 o powierzchni terenu (ha): 0,0820; 

 

ZI-28 o powierzchni terenu (ha): 0,3770; 

 

ustala się: 
 

1) przeznaczenie terenu: 

 

a) podstawowe ｦ zieleL izolacy–na, 
 

b) dopuszczalne: 

 

- urządzenia i obie—ty związane z infrastru—turą 
techniczną, 

 

- sieci uzbrojenia technicznego; 

 

2) zasady —sztaJtowania zagos”odarowania 
terenu: 

 

a) ”owierzchnię biologicznie czynną nalewy 
zagos”odarować ro`linno`cią wyso—ą i `rednią 
(drzewa i krzewy); 

 

b) nalewy uwzględnić w s—Jadzie gatun—owym 
gatun—i li`ciaste i iglaste; 

 

c) ”asy zieleni, niezalewnie od ”ory ro—u, muszą 
s”eJniać fun—c–ę izolacy–ną ”rzed sz—odliwym 

dla `rodowis—a i zdrowia ludzi oddziaJywaniem 
”rzemysJu i —omuni—ac–i; 

 

3) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci ｦ 

ustala się wydzielenie dziaJ—i na cele zieleni ”o 
liniach rozgranicza–ących terenu, 

 

4) zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i ｦ ustala 

się obsJugę —omuni—acy–ną terenów z dróg 
oznaczonych symbolami KD-L 01, KD-D 02, 

KDW 11 zgodnie z rysunkiem planu; 

 

5) ustala się za—az tymczasowego 
zagos”odarowania, za wy–ąt—iem 
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 

uwyt—owaniem; 
 

6) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jat 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: ń%Ł 

 

§ ń6Ł Śla terenu urządzeL infrastru—tury 
elektroenergetycznej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem E-29 o powierzchni terenu (ha): 0,0080; 

 

ustala się: 
 

1) przeznaczenie terenu ｦ stacja 

transformatorowa; 
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2) zasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

a) zabrania się w”rowadzania wszel—ie– zabudowy 
—ubaturowe–, za wy–ąt—iem obie—tów stac–i 
transformatorowej; 

 

b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy ｦ 4 m; 

 

c) ustala się, we teren w liniach rozgranicza–ących 
mowe ”osiadać ”owierzchnię w caJo`ci 
utwardzoną; 

 

3) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci ｦ 

ustala się wydzielenie dziaJ—i na cele urządzeL 
infrastru—tury ”o linii rozgranicza–ące– terenu, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

 

4) zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i ｦ ustala 

się obsJugę —omuni—acy–ną terenu z drogi —lasy 
lokalnej oznaczonej symbolem KD-L 01, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jat 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: ń% 

 

§ ń7Ł Śla terenów —omuni—ac–i obowiązu–ą 
nastę”u–ące ustalenia:  
 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolami KD-L-01 o powierzchni terenu (ha): 1,3020 

ustala się: 
 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy 

lokalnej, 

 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ15 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

 

b) ustala się realizac–ę –ednostronnego chodni—a 
o minimalne– szero—o`ci ń,5 m; 

 

c) do”uszcza się lo—alizac–ę mie–sc ”ar—ingowych 
w liniach rozgranicza–ących;  

 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - 

ustala się wydzielenie dziaJ—i drogowe– ”o linii 
rozgranicza–ące– zgodnie z rysun—iem ”lanu; 

 

4) ustala się za—az tymczasowego 
zagos”odarowania, za wy–ąt—iem 
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 

uwyt—owaniem; 
 

5) stawka procentowa sJuwąca naliczaniu o”Jat 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: ń%; 

 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD-D 02 o powierzchni terenu (ha): 

Ń,2ŃŃŃ, ustala się: 
 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy 

dojazdowej; 

 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
 

a) szero—o`ć w liniach wyznaczonych ｦ 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

 

b) ustala się realizac–ę ”rzyna–mnie– z –edne– strony 
pasa drogowego chodnika o minimalnej 

szero—o`ci ń,5 m; 
 

c) do”uszcza się lo—alizac–ę mie–sc ”ar—ingowych 
w liniach rozgranicza–ących; 

 

3) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala 
się wydzielenie dziaJ—i drogowe– ”o linii 
rozgranicza–ące– zgodnie z rysun—iem ”lanu; 

 

4) ustala się za—az tymczasowego 
zagos”odarowania, za wy–ąt—iem 
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 

uwyt—owaniem; 
 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jat 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: ń%; 

 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD-D 03 o powierzchni terenu (ha): 0,1900 

ustala się: 
 

1) przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy 

dojazdowej; 

 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

 

a) szero—o`ć w liniach wyznaczonych ｦ 20 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

 

b) ustala się realizac–ę ”rzyna–mnie– z –edne– strony 
pasa drogowego chodnika o minimalnej 

szero—o`ci ń,5 m; 
 

c) dopuszcza się lo—alizac–ę mie–sc ”ar—ingowych 
w liniach rozgranicza–ących; 

 

3) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala 
się wydzielenie dziaJ—i drogowe– ”o linii 
rozgranicza–ące– zgodnie z rysun—iem ”lanu; 

 

4) ustala się za—az tymczasowego 
zagospodarowania, terenów za wy–ąt—iem 
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 

uwyt—owaniem; 
 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jat 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: ń%; 

 

4Ł Śla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami  

 

KDW-04 o powierzchni terenu (ha): 0,0770; 

 

KDW-05 o powierzchni terenu (ha): 0,1810; 

 

KDW-06 o powierzchni terenu (ha): 0,1850; 

 

KDW-07 o powierzchni terenu (ha): 0,16915; 

 

KDW-08 o powierzchni terenu (ha): 0,1105; 

 

KDW-09 o powierzchni terenu (ha): 0,1020; 
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KDW-10 o powierzchni terenu (ha): 0,1229; 

 

KDW-11 o powierzchni terenu (ha): 0,1254; 

 

KDW-12 o powierzchni terenu (ha): 0,1576; 

 

ustala się: 
 

1) ”rzeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne; 
 

2) zasady zagospodarowania terenu - szero—o`ć 
w liniach rozgranicza–ących ｦ 5-10 m, zmienna 

zgodnie z rysunkiem planu; 

 

3) zasady i warun—i ”odziaJu ustala się wydzielenie 
dziaJe— ”o linii rozgranicza–ące– zgodnie 
z rysunkiem planu; 

 

4) ustala się za—az tymczasowego 
zagos”odarowania, za wy–ąt—iem 
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 

uwyt—owaniem; 
 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jat 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: ń%; 

 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDX-13 o powierzchni terenu (ha): 0,0700 

ustala się: 
 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo-jezdny; 

 

2) zasady zagospodarowania terenu - szero—o`ć 
w liniach rozgranicza–ących 5m, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

 

3) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci - 

ustala się wydzielenie dziaJ—i drogowe– zgodnie 
z rysunkiem planu; 

 

4) ustala się za—az tymczasowego 
zagos”odarowania, za wy–ąt—iem 
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 

uwyt—owaniem; 
 

5) staw—a ”rocentowa sJuwąca naliczaniu o”Jat 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: ń%; 

 

RozdziaJ III 
Postanowienia koLcowe 

 

§ ń8Ł ńŁ Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy 
”owierza się Burmistrzowi Miasta JarosJawia; 
 

2Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni 
od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

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

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta JarosJawia 

 

Janusz Szkodny 
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