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UCHWAŁA NR XLIV/535/10 RADY MIASTA KUTNO 

  
 z dnia 30 marca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

położonego w Kutnie pomiędzy ulicami: Graniczną, Gen. Maczka, Rejtana, Obrońców Pokoju,  
Wygoda, Toruńską i wschodnią granicą ogrodów działkowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gmin-
nym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1421, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 14 
ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124) oraz w związku z uchwałą Nr VII/52/07 Rady 
Miasta Kutno z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w Kutnie pomiędzy ulicami: Graniczną, Gen. 
Maczka, Rejtana, Obrońców Pokoju, Wygoda, Toruń-
ską i wschodnią granicą ogrodów działkowych zmie-
nioną uchwałą Nr XXXIX/415/09 Rady Miasta Kutno 
z dnia 8 września 2009 roku Rada Miasta Kutno uch-
wala, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne  

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w Kutnie pomiędzy ulicami: Graniczną, Gen. Maczka, 
Rejtana, Obrońców Pokoju, Wygoda, Toruńską i 
wschodnią granicą ogrodów działkowych zwany 
dalej planem, obejmujący obszar w granicach admi-
nistracyjnych miasta (według załącznika graficznego 
do uchwały Nr XXXIX/415/09 Rady Miasta Kutno z 
dnia 8 września 2009 r.) wraz z rysunkiem planu w 
skali 1:1.000.  

2. Ustalenia planu stanowią treść uchwały.  
3. Granice obszaru objętego uchwałą stano-

wią:  
1) od północy - północna granica działki 145/1 (ul. 

Granicznej);  
2) od wschodu - wschodnie granice działek 1138 (ul. 

Gen. Maczka), 129/4 i 1 (ul. Obrońców Pokoju), 

20/1 i 20/2 (ul. Wygoda), przy czym na mocy uch-
wały Nr XXXIX/415/09 Rady Miasta Kutno z ob-
szaru objętego planem wyłącza się obszar ogra-
niczony granicami: zachodnią granicą działki o Nr 
ewid. 1136, północną i zachodnią granicą działki o 
Nr ewid. 177/1, zachodnią granicą działki o Nr 
ewid 1138, północnymi granicami działek o Nr 
ewid.: 180, 181/1, 181/2, 181/3, zachodnimi grani-
cami działek o Nr ewid.: 181/3, 184/3, 184/4, 188, 
190, 193, południowymi granicami działek o Nr 
ewid.: 193, 192/2, 192/3, 129/4, wschodnią oraz 
północną granicą działki o Nr ewid. 129/4, wscho-
dnią granicą działki o Nr ewid. 1136 a następnie 
północną granica działki o Nr ewid. 1136;  

3) od południa - południowa granica działki 256 (ul. 
Toruńskiej);  

4) od zachodu - zachodnie granice działek: 153/9, 
153/12, 153/11, 153/10.  

4. Integralne części uchwały to:  
1) rysunek planu wraz z wyrysem ze Zmiany stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Kutna (uchwalonego 
uchwałą Nr XXVII/282/08 Rady Miasta Kutno z 
dnia 29 października 2008 roku) - stanowiący Za-
łącznik Nr 1 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu – stanowiące Załącznik Nr 
2 do uchwały;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury techni-
cznej, które należą do zadań własnych miasta 
oraz o zasadach ich finansowania – stanowiące 
Załącznik Nr 3 do uchwały.  

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest:  
1) tworzenie warunków dla prowadzenia i lokalizacji 

działalności i inwestycji umożliwiających wielo-
funkcyjny rozwój miasta;  

2) poprawa ładu przestrzennego;  
3) określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacji;  
4) minimalizacja sytuacji kolizyjnych wynikających z 

przeznaczenia terenów dla różnych funkcji.  
§ 3. 1. W planie ustala się:  

1) przeznaczenie terenów i zasady ich zagospoda-
rowania wyznaczone liniami rozgraniczającymi i 
określone symbolami;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
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nego;  
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego;  
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu z uwzględnieniem:  
a) linii zabudowy,  
b) wielkości powierzchni zabudowy,  
c) gabarytów i wysokości obiektów,  
d) geometrii dachów;  

5) zasady i warunki wydzielania nowych działek bu-
dowlanych z określeniem parametrów uzyska-
nych działek (tj.: powierzchni, geometrii i obsługi 
komunikacyjnej);  

6) zasady kształtowania przestrzeni publicznych;  
7) warunki zagospodarowania terenów oraz ogra-

niczenia w ich użytkowaniu;  
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej 
wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic;  

9) zasady tymczasowego zagospodarowania tere-
nów;  

10) stawki procentowe, na podstawie których okre-
śla się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.  

2. W planie nie ustala się ze względu na nie-
występowanie:  
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków;  
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów;  

3) zasad zagospodarowania terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służących organi-
zacji imprez masowych.  

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć 

działkę lub zespół działek objętych jednym po-
zwoleniem na budowę;  

2) liniach rozgraniczających – należy przez to rozu-
mieć ustalone niniejszym planem granice pomię-
dzy terenami o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

3) małym domu mieszkalnym – należy przez to ro-
zumieć budynek obejmujący samodzielne lokale 
mieszkalne mogące stanowić odrębną własność 
różnych osób, obejmujący od dwóch do czterech 
samodzielnych lokali mieszkalnych;  

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię wy-
znaczającą minimalną odległość od linii rozgrani-
czającej, w jakiej można sytuować budynek z do-
puszczeniem wysunięcia przed linię zabudowy 
na głębokość 1,2 m: schodów zewnętrznych, bal-
konów, tarasów, wykuszy, windy dla osób nie-
pełnosprawnych, podjazdów dla wózków (nie 
dotyczy obiektów małej architektury, jak: ławki, 

kwietniki, itp.);  
5) planie – należy przez to rozumieć ustalenia i ry-

sunek planu, będące przedmiotem niniejszej u-
chwały, określone w art. 1 uchwały;  

6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię zajętą przez obiekty budowla-
ne liczoną w obrysach zewnętrznych ich przyzie-
mi w stanie wykończonym w odniesieniu do po-
wierzchni terenu lub działki inwestycyjnej;  

7) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi;  

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje się za 
dominujące na danym terenie;  

9) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe terenu nie wyprzedzając w realizacji 
przeznaczenia podstawowego;  

10) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-
nek wykonany na mapie w skali 1:1.000, określo-
ny w art. 1 ust. 1 uchwały;  

11) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru 
ograniczoną na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi i oznaczoną symbolem określającym 
przeznaczenie i zasady zagospodarowania;  

12) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę;  

13) wysokości budynku – należy przez to rozumieć 
wysokość liczoną od poziomu istniejącego tere-
nu do najwyższego punktu dachu budynku.  

§ 5. 1. Rysunek planu w skali 1:1.000 (Załącz-
nik Nr 1 do uchwały) obowiązuje w zakresie:  
1) granic obszaru objętego planem;  
2) przeznaczenia terenów wraz z liniami rozgranicza-

jącymi tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy;  
4) przebiegu dróg publicznych i ich klas.  

2. Inne oznaczenia na rysunku planu mają 
charakter informacyjny.  

3. Podstawowe formy przeznaczenia i zago-
spodarowania wyznaczonych terenów oznaczono na 
rysunku planu symbolami literowymi według nastę-
pującej zasady:  
1) początkowe cyfry arabskie określają numery wy-

znaczonych na rysunku planu terenów, dla któ-
rych sformułowano odrębne ustalenia;  

2) oznaczenia literowe – wielkie litery – określają 
podstawowe: formy przeznaczenia i zasady zago-
spodarowania terenu określone w art. 6 uchwały.  

4. Definiując ustalenia planu dla poszczegól-
nych terenów, sporządzając wypisy i wyrysy z planu 
oraz badając zgodność planowanych na obszarze 
gminy inwestycji z ustaleniami planu – należy brać 
pod uwagę zapisy zawarte we wszystkich rozdzia-
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łach uchwały.  

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia 
 i zasad zagospodarowania terenów  

 
§ 6. Ustala się tereny oznaczone następują-

cymi symbolami określającymi w planie podstawo-
we formy ich przeznaczenia i zasady zagospodaro-
wania:  
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej;  
2) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej;  
3) U - tereny zabudowy usługowej;  
4) P - tereny zabudowy produkcyjnej, składów i ma-

gazynów wraz z funkcją administracyjno-biu-
rową;  

5) KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;  
6) KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej;  
7) KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;  
8) KDP - tereny ciągów pieszo-jezdnych;  
9) W - tereny urządzeń infrastruktury-wodociągów.  

§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, ustala się:  
1) o ile ustalenia szczegółowe nie stanową inaczej - 

przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy zgod-
nie z rysunkiem planu;  

2) dla obiektów znajdujących się przed wyznaczoną 
na rysunku planu linią zabudowy – możliwość od-
budowy i remontu;  

3) zakaz lokalizowania obiektów o charakterze tym-
czasowym o ile nie są one realizowane na czas 
prowadzenia prac budowlanych i nie są związane 
z tymi pracami;  

4) nakaz utrzymania ustalonego planem udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej w powierzchni 
działki inwestycyjnej;  

5) na granicy z terenami dróg zakaz stosowania og-
rodzeń z betonowych elementów prefabrykowa-
nych;  

6) dla wszystkich terenów, dla których poza przezna-
czeniem podstawowym ustala się również uzu-
pełniające – warunkiem lokalizowania obiektów o 
przeznaczeniu uzupełniającym jest lokalizowanie 
w pierwszej kolejności obiektów o przeznaczeniu 
podstawowym;  

7) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego za-
gospodarowania - urządzenie i wykorzystanie te-
renów w sposób dotychczasowy do czasu zago-
spodarowania go zgodnie z niniejszym planem.  

§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska i 
przyrody, ustala się:  
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko;  
2) dopuszczenie prowadzenia jedynie takiej działal-

ności, której oddziaływanie jest ograniczone do 
granic nieruchomości, w których jest prowadzo-
na;  

3) zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziały-
wanie powodowałoby obniżenie standardów te-
renów przeznaczonych na realizację zabudowy 
mieszkaniowej poprzez naruszenie prywatności, 
bezpieczeństwa, pogorszenie estetyki, stworzenie 
uciążliwości w postaci wytwarzania zanieczysz-
czeń, hałasu (np.: w wyniku stałego parkowania 
na terenie działki samochodów o ładowności po-
wyżej 2,50 T), itp.  

§ 9. W zakresie zasad, warunków i standar-
dów kształtowania nowej zabudowy oraz rozbudowy 
i przebudowy zabudowy istniejącej dla poszczegól-
nych terenów, ustala się:  
1) jako obowiązujące - następujące parametry zago-

spodarowania terenów i kształtowania zabudo-
wy:  
a) wysokość zabudowy,  
b) forma architektoniczna dachu budynku,  
c) procentowy udział powierzchni terenu biologi-

cznie czynnej w powierzchni działki inwestycyj-
nej,  

d) procentowy udział powierzchni zabudowy w 
powierzchni działki inwestycyjnej;  

2) do wykończenia elewacji budynków preferuje się 
stosowanie takich materiałów, jak: kamień natu-
ralny, cegła licowa, tynk, drewno;  

3) zakaz stosowania substandardowych materiałów 
wykończeniowych, takich jak: okładzina z two-
rzyw sztucznych, „stłuczka” szklana, blacha trape-
zowa, itp.;  

4) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewa-
cji;  

5) stonowaną, jednorodną kolorystykę dachów – z 
zakazem używania barw agresywnych i jaskra-
wych – w szczególności w kolorach: zielonym, 
niebieskim oraz ich pochodnych (nie dotyczy da-
chów płaskich);  

6) na granicy z terenami dróg zakaz stosowania og-
rodzeń o przęsłach z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych, ogrodzeń z tworzyw sztucznych 
lub innych nieharmonizujących z otoczeniem;  

7) możliwość rozbudowy w kierunku wyznaczonej w 
planie linii zabudowy, a także nadbudowy i prze-
budowy istniejących obiektów znajdujących się 
pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a gra-
nicą działki z zachowaniem wyznaczonych w pla-
nie parametrów kształtowania zabudowy.  

§ 10. W zakresie zasad i warunków wydziela-
nia nowych działek budowlanych, ustala się:  
1) przeprowadzane przekształcenia geodezyjne (po-

działy, łączenia) nie mogą powodować powsta-
wania sytuacji, które uniemożliwiałyby prawidło-
we zagospodarowanie działek sąsiadujących – 
zgodnie z funkcją i warunkami zagospodarowania 
terenu oraz przepisami odrębnymi;  

2) obowiązek zapewnienia każdej z nowoutworzo-
nych działek dostępu do drogi publicznej;  

3) możliwość wydzielenia działek o parametrach in-
nych niż określone w Rozdziale 5 uchwały o ile 
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przeznaczone będą na cele rozwoju systemu in-
frastruktury lub regulacji stanu prawnego a nie 
służą wydzieleniu nowych działek inwestycyj-
nych.  

 
Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące komunikacji  
 
§ 11. 1. Ustala się, że obsługa komunikacyjna 

terenów, o których mowa w Rozdziale 5 uchwały, 
następuje z przylegających ulic zbiorczych, lokal-
nych, dojazdowych oraz ciągów pieszo-jezdnych.  

2. Wprowadza się zasadę, że dla poszczegól-
nych terenów oraz wchodzących w ich skład działek 
inwestycyjnych (zarówno istniejących jak i powsta-
łych w wyniku nowych podziałów) obsługa komuni-
kacyjna powinna być realizowana w pierwszej kolej-
ności poprzez zjazdy z dróg dojazdowych i lokalnych 
oraz z ciągów pieszo-jezdnych, a w drugiej kolejności 
z ulic zbiorczych.  

§ 12. Dla terenów przeznaczonych na realiza-
cję celów komunikacji, ustala się następujące warun-
ki funkcjonalno-techniczne (wg oznaczeń na rysunku 
planu): 

 
Lp.  Symbol od-

cinka drogi 
(zgodnie z 
oznaczeniem 
na rys. planu) 

Nazwa ulicy Klasa 
drogi 

Szerokość drogi w 
liniach rozgranicza-
jących 

Postulowana 
minimalna 
szerokość 
jezdni 

Uwagi 

1. 01.KDZ Toruńska Z 20,00 m * 8,00 m ------ 
2. 02.KDZ Wygoda Z 16,00 - 20,00 m * 8,00 m ------- 
3. 03.KDZ Gen. Maczka Z nie dotyczy nie dotyczy część terenu 

drogi pozo-
stającej czę-
ściowo poza 
obszarem 
objętym pla-
nem prze-
znaczony 
pod realiza-
cję skrzyżo-
wania 

4. 01.KDL Graniczna L 12,00 m * 7,00 m część terenu 
przeznaczona 
pod istnieją-
cy przysta-
nek autobu-
sowy (krań-
cowy)  

5. 02.KDL odcinki projek-
towane, Cmen-
tarna 

L 12,00 m * 7,00 m ------ 

6. 03.KDL Czarnieckiego L 18,00 m * 7,00 m ------ 
7. 04.KDL Cmentarna L 18,00 m * 7,00 m  ------ 
8. 01.KDD odc. projektowa-

ny 
D 12,00 m  5,00 m ------ 

9. 02.KDD odc. projektowa-
ny 

D 10,00 - 16,00 m 5,00 ------ 

10. 03.KDD odc. projektowa-
ny 

D 10,00 - 15,00  5,00 ------ 

11. 04.KDD odc. projektowa-
ny 

D 10,00 m 5,00 m ------- 

12. 05.KDD Koniecpolskiego, 
Rejtana 

D 10,00 m  5,00 m  ------- 

13. 06.KDD Czarnieckiego D 18,00 m  5,00 m  -------- 
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14. 07.KDD Obrońców Poko-
ju 

D w granicach obsza-
ru objętego pla-
nem pas o szer. 
9,00 m 

5,00 m tylko część 
terenu drogi 
w granicach 
obszaru ob-
jętego pla-
nem 

15. 08.KDD odc. projektowa-
ny 

D 10,00 m 5,00 m ------- 

16. 09.KDD odc. projektowa-
ny 

D 10,00 m 5,00 m ------- 

17. 10.KDD odc. projektowa-
ny 

D 13,00 m 5,00 m ------- 

* z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań  
 
§ 13. 1. Dla terenów przeznaczonych na ko-

munikację wymienionych w art. 12 uchwały, ustala 
się następujące warunki zagospodarowania:  
1) realizację jednej jezdni z dwoma pasami ruchu;  
2) możliwość lokalizacji chodników dla pieszych;  
3) możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktu-

ry technicznej w liniach rozgraniczających ulic, 
przy uwzględnieniu wymagań określonych w prze-
pisach odrębnych.  

2. Dla terenów ciągów pieszo-jezdnych ozna-
czonych symbolem KDP ustala się zachowanie ist-
niejących oraz wyznaczenie nowych terenów komu-
nikacyjnych z zachowaniem ich szerokości minimal-
nej wynoszącej 6,00 m, z możliwością ich remontu 
oraz lokalizacji w ich przebiegu sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej.  

3. Dla terenów pełniących funkcje przestrzeni 
publicznych - jako ogólnodostępnych i mających 
szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mie-
szkańców – oznaczonych od 01.KDZ do 03.KDZ, od 
01.KDL do 04.KDL, od 01.KDD do 10.KDD oraz części 
terenów oznaczonych od 1.MW do 5.MW, ustala się:  
1) zagospodarowanie w sposób umożliwiający swo-

bodne funkcjonowanie osobom niepełnospraw-
nym ruchowo;  

2) zakaz realizacji wolnostojących nośników rekla-
mowych;  

3) nakaz zharmonizowania poszczególnych elemen-
tów przestrzeni w zakresie kolorystyki, materia-
łów użytych do budowy nawierzchni jezdni i cho-
dników.  

§ 14. Przy realizacji nowych inwestycji ustala 
się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych 
(w tym postojowych i garażowych) na danej działce 
inwestycyjnej w następujących ilościach:  
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej co 

najmniej 2 stanowiska na każde mieszkanie;  
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej co 

najmniej 2 stanowiska na każde mieszkanie;  
3) dla obiektów handlowych od 2 do 5 stanowisk na 

100 m2 powierzchni sprzedaży;  
4) dla innych obiektów usługowych wolnostojących 

zlokalizowanych przy zabudowie mieszkaniowej 
co najmniej 3 stanowiska na każdy obiekt;  

5) dla budynków biurowych i administracyjnych od 
5 do 10 miejsc na 100 m2 powierzchni użytkowej 
każdego budynku;  

6) dla obiektów produkcyjnych, składów i magazy-
nów co najmniej 20 stanowisk na 100 osób zatru-
dnionych w obiekcie oraz dodatkowe stanowiska 
dla samochodów ciężarowych w ilości wynikają-
cej ze specyfiki funkcjonowania obiektów.  

 
Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej  
 
§ 15. W zakresie zasad rozbudowy i budowy 

systemów uzbrojenia terenu, ustala się:  
1) prowadzenie budowy sieci uzbrojenia terenu 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych w liniach roz-
graniczających ulic po uzgodnieniu z dostawcami 
mediów i zarządcą drogi;  

2) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej 
na wydzielonych działkach o powierzchni wynika-
jącej z technologii;  

3) w przypadku kolizji planowanego zagospodaro-
wania z istniejącymi urządzeniami nadziemnego 
lub podziemnego uzbrojenia – jako zalecaną: 
przebudowę urządzeń po uzgodnieniu z ich ges-
torami.  

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala 
się:  
1) adaptację trwałą elementów miejskiej sieci wo-

dociągowej, tj.:  
a) studnia wiercona,  
b) stacja uzdatniania wody „Gołębiew”,  
c) wyprowadzone z ww. stacji magistrale wodo-

ciągowe i zasilane z tych magistral sieci roz-
dzielcze,  

d) rurociągi wody surowej przebiegające od poło-
żonych w okolicy ujęć do stacji uzdatniania 
wody;  

2) zaopatrzenie planowanej zabudowy w wodę do 
celów bytowo-gospodarczych, technologicznych i 
przeciwpożarowych poprzez rozbudowę miejskiej 
rozdzielczej sieci wodociągowej i wykonanie sieci 
osiedlowych i zakładowych, wyposażonych w hy-
dranty zewnętrzne nadziemne przeciwpożarowe 
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(wydatek pożarowy minimum 10 dm3/sek.) oraz 
po wykonaniu przyłączeń;  

3) obszary szczególnej ochrony ujęć wody w grani-
cach działek, na których występują ujęcia.  

§ 17. W zakresie odprowadzania ścieków sa-
nitarnych, ustala się:  
1) dla planowanej zabudowy - rozwiązanie gospo-

darki ściekowej w układzie grawitacyjnym po-
przez wykonanie kanałów w projektowanych uli-
cach oraz sieci zakładowych i podłączeń do bu-
dynków;  

2) odprowadzanie ścieków do istniejących kanałów 
miejskiej kanalizacji sanitarnej ułożonych w przy-
ległych ulicach skąd spływają do grupowej oczy-
szczalni ścieków;  

3) obowiązek podczyszczania na terenach własnych 
posesji ścieków o ładunkach zanieczyszczeń prze-
kraczających wartości dopuszczalne dla wprowa-
dzania ich do sieci komunalnej wytwarzanych 
przez zakłady przemysłowe i usługowe.  

§ 18. W zakresie odprowadzania wód opa-
dowych, ustala się:  
1) odwodnienie terenów planowanej zabudowy 

oraz powierzchni utwardzonych ulic i parkingów 
poprzez realizację kanalizacji deszczowej z odpro-
wadzeniem do kolektorów miejskich w ulicach: 
Toruńskiej, Gen. Maczka i Wygoda;  

2) odprowadzanie ścieków do rzeki Ochni poprzez 
separatory wód deszczowych.  

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną, ustala się:  
1) przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycz-

nej, związaną z możliwością wystąpienia kolizji 
planowej zabudowy i komunikacji z tą siecią; prze-
budowa może być realizowana jedynie przez jej 
właściciela na wniosek i koszt podmiotu, który o 
tę zmianę w planie występuje, po zawarciu sto-
sownej umowy o przebudowę;  

2) zasilanie istniejących i projektowanych odbiorców 
z istniejących lub projektowanych stacji transfor-
matorowych;  

3) lokalizowanie stacji transformatorowych przy uli-
cach, na wydzielonych działkach, z możliwością 
notarialnego dzierżawienia terenu pod stacje, z 
dogodnym do nich dojazdem z projektowanych i 
istniejących dróg;  

4) zasilanie obszarów objętych uchwałą z projekto-
wanych i istniejących linii średniego i niskiego 
napięcia, kablowych lub napowietrznych z prze-
wodami izolowanymi, zlokalizowanych w pasach 
drogowych ulic – realizacja przyłączy do budyn-
ków jako napowietrznych, przewodami izolowa-
nymi lub kablowych;  

5) dla linii napowietrznych 15 kV i 0,4 kV wyznacza 
się szerokość stref ochronnych od skrajnego prze-
wodu roboczego linii 15 kV w każdą stronę po 
min. 5 m i linii 0,4 kV po co najmniej 1 m, w stre-
fie obowiązują następujące zasady zagospodaro-
wania:  

a) zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i 
innej zabudowy o charakterze chronionym,  

b) możliwość lokalizowania innych obiektów bu-
dowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci,  

c) realizacja oświetlenia ulicznego z odrębnych li-
nii prowadzonych w liniach rozgraniczających 
dróg,  

d) realizacja oświetlenia ulicznego z odrębnych li-
nii prowadzonych w liniach rozgraniczających 
dróg,  

e) zmiana konfiguracji linii, usunięcie kolizji, wy-
konanie połączeń manewrowych, zmiana loka-
lizacji bądź wykonanie dodatkowych stacji tran-
sformatorowych możliwe bez zmiany niniej-
szego planu przy zachowaniu odpowiednich 
odległości wolnych od zabudowy, odpowied-
niej powierzchni działki i zapewnienia bezpo-
średniego do niej dostępu z drogi.  

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny, 
ustala się:  
1) zasilanie gazem przewodowym średniego ciśnie-

nia poprzez rozbudowę istniejącego układu sie-
ciowego na warunkach uzgadnianych z zarządcą 
sieci;  

2) realizację głównego doprowadzenia gazu poprzez 
istniejący gazociąg ułożony w ul. Toruńskiej.  

§ 21. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala 
się:  
1) ogrzewanie istniejącej i projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i prze-
mysłowej z projektowanego doprowadzenia miej-
skiej sieci cieplnej od końcówki istniejącej magi-
strali 2 x 200 m w Os. Rejtana, po opracowaniu 
analizy techniczno-ekonomicznej i uwzględnieniu 
podmiotów gospodarczych wyrażających zgodę 
na podłączenie w tym budownictwie indywidual-
nego położonego przy trasie projektowanego cie-
płociągu oraz po uwzględnieniu wymogów ge-
stora sieci;  

2) jako alternatywne - lokalne źródła ciepła wyko-
rzystujące ekologiczne nośniki energii (takie jak: 
gaz ziemny, olej opałowy niskosiarkowy, bioma-
sa, itp.).  

§ 22. W zakresie łączności ustala się zaopa-
trzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowa-
nej sieci kablowej i światłowodowej działających 
operatorów (Telekomunikacji Polskiej S.A., Multime-
dia Polska S.A.) oraz przez aktywację telefonów ko-
mórkowych z wykorzystaniem istniejących urządzeń 
stacjonarnych i bezprzewodowych działających rów-
nież w sytuacjach szczególnych dla zapewnienia o-
chrony ludności i wymogów obronnych.  

§ 23. W zakresie gospodarki odpadami, usta-
la się:  
1) rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi 

w oparciu o selektywną zbiórkę do pojemników 
zlokalizowanych na terenie posesji i wywóz przez 
wyspecjalizowane firmy na zorganizowane mię-
dzygminne składowisko w Krzyżanówku, gm. 
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Krzyżanów;  
2) poddawanie odzyskowi odpadów technologicz-

nych lub unieszkodliwiane ich w miejscach po-
wstawania.  

§ 24. 1. Ustala się zachowanie rurociągu me-
lioracyjnego wraz ze studzienkami melioracyjnymi 
zlokalizowanych w terenach zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu.  

2. Zmiany przebiegu rurociągu możliwe są 
jedynie pod warunkiem zapewnienia sprawnego 
działania systemu melioracyjnego na terenach przy-
ległych oraz za zgodą właściwego zarządcy urządzeń 
melioracyjnych oraz właściciela nieruchomości, na 
której przedmiotowy rurociąg jest zlokalizowany.  

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe dotyczące 
przeznaczenia terenów,  

zasad kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenów  

 
§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 1.MN, ustala się:  
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej z utrzymaniem 
istniejącej zabudowy, z dopuszczeniem lokalizacji 
usług wbudowanych w budynki mieszkalne o 
powierzchni określonej w przepisach odrębnych;  

2) jako przeznaczenie uzupełniające – teren utrzy-
mania istniejącej zabudowy usługowej;  

3) zakaz prowadzenia inwestycji, których negatyw-
ne oddziaływanie zewnętrzne może wykraczać 
poza granice działki lub wpływać niekorzystnie 
na warunki funkcjonowania terenów mieszka-
niowych;  

4) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenu, kształtowania nowej oraz od-
budowy, rozbudowy i nadbudowy zabudowy ist-
niejącej realizowanej w ramach przeznaczenia 
podstawowego:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z powierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 60% 
powierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej wynoszący co najmniej 40% powierzchni 
działki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczającą 10,00 m, budynków gospodarczych 
i garażowych: 4,00 m (ze wskazaniem do na-
wiązywania wysokością z sąsiednimi budyn-
kami o tej funkcji),  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci dachowych wynoszą-
cym do 30°;  

5) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenu, kształtowania nowej oraz od-
budowy, rozbudowy, nadbudowy zabudowy ist-
niejącej realizowanej w ramach przeznaczenia 
uzupełniającego:  

a) powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 
50% powierzchni zabudowy realizowanej w 
ramach podstawowego przeznaczenia terenu,  

b) wysokość budynków nie przekraczającą 4,00 
m,  

c) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

6) utrzymanie istniejących podziałów z możliwością 
łączenia i podziału nieruchomości, w wyniku któ-
rego nowo powstała działka powinna mieć:  
a) szerokość wynoszącą co najmniej 20,00 m,  
b) powierzchnię wynoszącą co najmniej 1.300,00 

m2;  
7) na granicy z terenami dróg - stosowanie ogro-

dzeń o wysokości od 1,20 do 1,50 m jednakowej 
na całym odcinku;  

8) obsługę komunikacyjną terenu z dróg 01.KDZ 
oraz 02.KDL z możliwością utrzymania istnieją-
cego dojazdu do terenu sąsiedniego;  

9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uch-
wały;  

10) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu 
hałasu – wg przepisów odrębnych – jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą;  

11) dla części terenu objętej strefą ochronną wyzna-
czoną wzdłuż linii energetycznej obowiązek uw-
zględnienia ustaleń Rozdziału 4.  

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 2.MN, ustala się:  
1) jako przeznaczenie – teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej z utrzymaniem istniejącej za-
budowy, z dopuszczeniem lokalizacji usług wbu-
dowanych w budynki mieszkalne o powierzchni 
określonej w przepisach odrębnych;  

2) zakaz prowadzenia inwestycji, których negatywne 
oddziaływanie zewnętrzne może wykraczać poza 
granice działki lub wpływać niekorzystnie na wa-
runki funkcjonowania terenów mieszkaniowych;  

3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospoda-
rowania terenu, kształtowania nowej oraz odbu-
dowy, rozbudowy i nadbudowy zabudowy istnie-
jącej:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z powierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 60% po-
wierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
wynoszący co najmniej 40% powierzchni dział-
ki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczającą 10,00 m, budynków gospodarczych 
i garażowych: 4,00 m (ze wskazaniem do na-
wiązywania wysokością z sąsiednimi budynka-
mi o tej funkcji),  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

4) utrzymanie istniejących podziałów z możliwością 
łączenia i podziału nieruchomości, w wyniku któ-
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rego nowo powstała działka powinna mieć:  
a) szerokość wynoszącą co najmniej 30,00 m,  
b) powierzchnię wynoszącą co najmniej 1.500,00 

m2;  
5) na granicy z terenem drogi - stosowanie ogro-

dzeń o wysokości od 1,20 do 1,50 m jednakowej 
na całym odcinku;  

6) obsługę komunikacyjną terenu z drogi 01.KDZ;  
7) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgo-

dnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uchwały;  
8) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu 

hałasu – wg przepisów odrębnych – jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą;  

9) w związku z lokalizacją w terenie urządzeń sieci 
wodociągowej – zagospodarowanie terenu w 
sposób umożliwiający zarządcy sieci dostęp do 
niej w celu prowadzenia napraw i bieżącej kon-
serwacji.  

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 3.MN, ustala się:  
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej z utrzyma-
niem istniejącej zabudowy, z dopuszczeniem lo-
kalizacji usług wbudowanych w budynki miesz-
kalne o powierzchni określonej w przepisach od-
rębnych;  

2) jako przeznaczenie uzupełniające – utrzymanie 
istniejącej zabudowy usługowej;  

3) zakaz prowadzenia inwestycji, których negatyw-
ne oddziaływanie zewnętrzne może wykraczać 
poza granice działki lub wpływać niekorzystnie 
na warunki funkcjonowania terenów mieszkanio-
wych;  

4) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenu, kształtowania nowej oraz od-
budowy, rozbudowy i nadbudowy zabudowy ist-
niejącej realizowanej w ramach przeznaczenia 
podstawowego:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z powierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 60% 
powierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej wynoszący co najmniej 40% powierzchni 
działki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczającą 10,00 m budynków gospodarczych 
i garażowych: 4,00 m (ze wskazaniem do na-
wiązywania wysokością z sąsiednimi budyn-
kami o tej funkcji),  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

5) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenu, kształtowania nowej oraz od-
budowy, rozbudowy, nadbudowy zabudowy ist-
niejącej realizowanej w ramach przeznaczenia 
uzupełniającego:  
a) powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 

30% powierzchni zabudowy realizowanej w 

ramach podstawowego przeznaczenia terenu,  
b) wysokość budynków nie przekraczającą 4,00 

m,  
c) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-

cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  
6) utrzymanie istniejących podziałów z możliwością 

łączenia i podziału nieruchomości, w wyniku któ-
rego nowo powstała działka powinna mieć:  
a) szerokość wynoszącą co najmniej 30,00 m,  
b) powierzchnię wynoszącą co najmniej 600,00 

m2;  
7) na granicy z terenami dróg i ciągów pieszo-jez-

dnych - stosowanie ogrodzeń o wysokości od 
1,20 do 1,50 m jednakowej na całym odcinku;  

8) obsługę komunikacyjną terenu z dróg: 01.KDZ, 
02.KDZ, 02.KDL oraz z ciągów pieszo-jezdnych;  

9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uch-
wały;  

10) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu 
hałasu – wg przepisów odrębnych – jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą.  

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolami 4.MN, ustala się:  
1) jako przeznaczenie – teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej z utrzymaniem istniejącej za-
budowy, z dopuszczeniem lokalizacji usług wbu-
dowanych w budynki mieszkalne o powierzchni 
określonej w przepisach odrębnych;  

2) zakaz prowadzenia inwestycji, których negatywne 
oddziaływanie zewnętrzne może wykraczać poza 
granice działki lub wpływać niekorzystnie na wa-
runki funkcjonowania terenów mieszkaniowych;  

3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospoda-
rowania terenu, kształtowania nowej oraz odbu-
dowy, rozbudowy i nadbudowy zabudowy istnie-
jącej:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z powierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 60% po-
wierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
wynoszący co najmniej 40% powierzchni dział-
ki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie przekra-
czającą 10,00 m, budynków gospodarczych i 
garażowych: 4,00 m (ze wskazaniem do nawią-
zywania wysokością z sąsiednimi budynkami o 
tej funkcji),  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci wynoszącym do 40°;  

4) utrzymanie istniejących podziałów z możliwością 
łączenia i podziału nieruchomości, w wyniku któ-
rego nowo powstała działka powinna mieć:  
a) szerokość wynoszącą co najmniej 20,00 m,  
b) powierzchnię wynoszącą co najmniej 800,00 

m2, przy czym realizacja inwestycji na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 197/1, 198, 199/1, 
206/1 może nastąpić pod warunkiem objęcia 
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daną inwestycją również działki sąsiedniej, a 
powstała w ten sposób działka inwestycyjna 
osiągnie wymagane parametry;  

5) na granicy z terenami dróg - stosowanie ogro-
dzeń o wysokości od 1,20 do 1,50 m jednakowej 
na całym odcinku;  

6) obsługę komunikacyjną terenu z dróg: 02.KDZ, 
03.KDL, 04.KDL oraz 07.KDD;  

7) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uchwa-
ły;  

8) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu 
hałasu – wg przepisów odrębnych – jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą.  

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 5.MN, ustala się:  
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-
niem lokalizacji usług wbudowanych w budynki 
mieszkalne o powierzchni określonej w przepi-
sach odrębnych;  

2) jako przeznaczenie uzupełniające – teren zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszcze-
niem lokalizacji usług w parterach budynków 
mieszkalnych;  

3) zakaz prowadzenia inwestycji, których negatyw-
ne oddziaływanie zewnętrzne może wykraczać 
poza granice działki lub wpływać niekorzystnie 
na warunki funkcjonowania terenów mieszkanio-
wych;  

4) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenu oraz kształtowania zabudowy 
realizowanej w ramach przeznaczenia podsta-
wowego:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z powierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 60% 
powierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej wynoszący co najmniej 40% powierzchni 
działki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczającą 10,00 m, budynków gospodar-
czych i garażowych: 4,00 m (ze wskazaniem 
do nawiązywania wysokością z sąsiednimi 
budynkami o tej funkcji),  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

5) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenu oraz kształtowania zabudowy 
realizowanej w ramach przeznaczenia uzupełnia-
jącego:  
a) powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 

50% powierzchni zabudowy realizowanej w 
ramach podstawowego przeznaczenia terenu,  

b) wysokość budynków nie przekraczającą 15,00 
m,  

c) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-

cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  
6) utrzymanie istniejących podziałów z możliwością 

łączenia i podziału nieruchomości, w wyniku któ-
rego nowo powstała działka powinna mieć:  
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– szerokość wynoszącą co najmniej 30,00 m, 
powierzchnię wynoszącą co najmniej szero-
kość wynoszącą co najmniej 900,00 m2,  

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
– szerokość wynoszącą co najmniej 50,00 m, 
powierzchnię wynoszącą co najmniej 1.500,00 
m2;  

7) na granicy z terenami dróg - stosowanie ogro-
dzeń o wysokości od 1,20 do 1,50 m jednakowej 
na całym odcinku;  

8) obsługę komunikacyjną terenu z dróg: 02.KDL 
oraz 02.KDD;  

9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uch-
wały;  

10) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu 
hałasu – wg przepisów odrębnych – jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą;  

11) w związku z lokalizacją w terenie urządzeń sieci 
wodociągowej – zagospodarowanie terenu w 
sposób umożliwiający zarządcy sieci dostęp do 
niej w celu prowadzenie napraw i bieżącej kon-
serwacji;  

12) dla części terenu objętej strefą ochronną wyzna-
czoną wzdłuż linii energetycznej obowiązek uw-
zględnienia ustaleń Rozdziału 4 uchwały.  

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 12.MN, 
ustala się:  
1) jako przeznaczenie – tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem lokaliza-
cji usług wbudowanych w budynki mieszkalne o 
powierzchni określonej w przepisach odrębnych;  

2) zakaz prowadzenia inwestycji, których negatyw-
ne oddziaływanie zewnętrzne może wykraczać 
poza granice działki lub wpływać niekorzystnie 
na warunki funkcjonowania terenów mieszkanio-
wych;  

3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenów i kształtowania zabudowy:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z powierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 60% 
powierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej wynoszący co najmniej 40% powierzchni 
działki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczającą 10,00 m, budynków gospodarczych 
i garażowych: 4,00 m (ze wskazaniem do na-
wiązywania wysokością z sąsiednimi budyn-
kami o tej funkcji),  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
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cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  
4) utrzymanie istniejących podziałów z możliwością 

łączenia i podziału nieruchomości, w wyniku któ-
rego nowo powstała działka powinna mieć:  
a) w terenie 6.MN – szerokość wynoszącą co 

najmniej 20,00 m, powierzchnię wynoszącą 
co najmniej 600,00 m2,  

b) w terenie 7.MN – szerokość wynoszącą co 
najmniej 20,00 m, powierzchnię wynoszącą 
co najmniej 600,00 m2,  

c) w terenie 8.MN – szerokość wynoszącą co 
najmniej 25,00 m, powierzchnię wynoszącą 
co najmniej 1.000,00 m2,  

d) w terenie 9.MN – szerokość wynoszącą co 
najmniej 25,00 m, powierzchnię wynoszącą 
co najmniej 850,00 m2,  

e) w terenie 12.MN – szerokość wynoszącą co 
najmniej 30,00 m, powierzchnię wynoszącą 
co najmniej 600,00 m2;  

5) na granicy z terenami dróg - stosowanie ogro-
dzeń o wysokości od 1,20 do 1,50 m jednakowej 
na całym odcinku;  

6) obsługę komunikacyjną:  
a) terenu 6.MN – z dróg: 02.KDL i 03.KDD,  
b) terenu 7.MN – z dróg: 02.KDL, 03.KDD i 

04.KDD,  
c) terenu 8.MN – z dróg: 02.KDL, 03.KDD i 

04.KDD,  
d) terenu 9.MN – z drogi 03.KDD,  
e) terenu 12.MN – z dróg: 02.KDL i 05.KDD;  

7) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uch-
wały;  

8) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu 
hałasu – wg przepisów szczególnych – jak dla te-
renów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową;  

9) w związku z lokalizacją w terenie 6.MN urządzeń 
sieci wodociągowej – zagospodarowanie terenu 
w sposób umożliwiający zarządcy sieci dostęp 
do niej w celu prowadzenie napraw i bieżącej kon-
serwacji;  

10) dla części terenów 8.MN, 9.MN i 12.MN objętych 
strefą ochronną wyznaczoną wzdłuż linii energe-
tycznej obowiązek uwzględnienia ustaleń Roz-
działu 4 uchwały.  

§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 10.MN, ustala się:  
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie za-
budowy szeregowej (o jednakowych bryłach i 
dachach) z utrzymaniem istniejącej zabudowy 
oraz wolnostojącej (w tym małych domów mie-
szkalnych) z dopuszczeniem lokalizacji usług 
wbudowanych w budynki mieszkalne o powie-
rzchni określonej w przepisach odrębnych;  

2) zakaz prowadzenia inwestycji, których negatyw-
ne oddziaływanie zewnętrzne może wykraczać 
poza granice działki lub wpływać niekorzystnie 

na warunki funkcjonowania terenów mieszka-
niowych;  

3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenu, kształtowania nowej oraz od-
budowy, rozbudowy i nadbudowy zabudowy ist-
niejącej:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z powierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 60% 
powierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej wynoszący co najmniej 40% powierzchni 
działki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczającą 12,00 m budynków gospodarczych 
i garażowych: 4,00 m (ze wskazaniem do na-
wiązywania wysokością z sąsiednimi budyn-
kami o tej funkcji),  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 45° z 
dopuszczeniem stosowania dachów jedno-
spadowych, jednak wyłącznie dla elementów 
uzupełniających główną bryłę budynku (gan-
ków, werand, itp.);  

4) kształtowanie zespołów zabudowy szeregowej 
oraz wszystkich budynków realizowanych w gra-
nicach jednej działki inwestycyjnej z zachowa-
niem spójnego charakteru w zakresie cech archi-
tektonicznych i materiałów wykończeniowych;  

5) utrzymanie istniejących podziałów z możliwością 
łączenia i podziału nieruchomości, w wyniku któ-
rego nowo powstała działka powinna mieć:  
a) dla zabudowy szeregowej – szerokość wyno-

szącą co najmniej 7,00 m, powierzchnię wy-
noszącą co najmniej 250,00 m2,  

b) dla zabudowy wolnostojącej – szerokość wy-
noszącą co najmniej 22,00 m, powierzchnię 
wynoszącą co najmniej 600,00 m2;  

6) na granicy z terenami dróg - stosowanie ogro-
dzeń o wysokości od 1,20 do 1,50 m jednakowej 
na całym odcinku;  

7) obsługę komunikacyjną terenu z dróg: 01.KDL, 
03.KDD, 08.KDD, 09.KDD i 10.KDD;  

8) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uch-
wały;  

9) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu 
hałasu – wg przepisów odrębnych – jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą;  

10) w związku z lokalizacją w terenie urządzeń sieci 
wodociągowej – zagospodarowanie terenu w 
sposób umożliwiający zarządcy sieci dostęp do 
niej w celu prowadzenie napraw i bieżącej kon-
serwacji.  

§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 11.MN, ustala się:  
1) jako przeznaczenie – teren zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z utrzymaniem istniejącej 
zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji usług 
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wbudowanych w budynki mieszkalne o powie-
rzchni określonej w przepisach odrębnych;  

2) zakaz prowadzenia inwestycji, których negatyw-
ne oddziaływanie zewnętrzne może wykraczać 
poza granice działki lub wpływać niekorzystnie 
na warunki funkcjonowania terenów mieszkanio-
wych;  

3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenu, kształtowania nowej oraz od-
budowy, rozbudowy i nadbudowy zabudowy ist-
niejącej:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z powierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 60% 
powierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej wynoszący co najmniej 40% powierzchni 
działki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczającą 10,00 m budynków gospodarczych 
i garażowych: 4,00 m (ze wskazaniem do na-
wiązywania wysokością z sąsiednimi budyn-
kami o tej funkcji),  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 40°;  

4) utrzymanie istniejących podziałów z możliwością 
łączenia i podziału nieruchomości, w wyniku któ-
rego nowo powstała działka powinna mieć:  
a) szerokość wynoszącą co najmniej 30,00 m,  
b) powierzchnię wynoszącą co najmniej 600,00 

m2;  
5) na granicy z terenami dróg - stosowanie ogro-

dzeń o wysokości od 1,20 do 1,50 m jednakowej 
na całym odcinku;  

6) obsługę komunikacyjną terenu z dróg: 03.KDZ, 
01.KDL, 03.KDD, 05.KDD oraz z drogi zlokalizo-
wanej poza obszarem objętym planem;  

7) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uch-
wały;  

8) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu 
hałasu – wg przepisów odrębnych – jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą;  

9) w związku z lokalizacją w terenie urządzeń melio-
racyjnych – zagospodarowanie terenu w sposób 
umożliwiający zarządcy sieci dostęp do niej w ce-
lu prowadzenie napraw i bieżącej konserwacji, z 
uwzględnieniem ustaleń Rozdziału 4 uchwały;  

10) dla części terenu objętej strefą ochronną wyzna-
czoną wzdłuż linii energetycznej obowiązek uw-
zględnienia ustaleń Rozdziału 4 uchwały.  

§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 13.MN, ustala się:  
1) jako przeznaczenie – teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej z utrzymaniem istniejącej za-
budowy z dopuszczeniem lokalizacji usług wbu-
dowanych w budynki mieszkalne o powierzchni 
określonej w przepisach odrębnych;  

2) zakaz prowadzenia inwestycji, których negatywne 

oddziaływanie zewnętrzne może wykraczać poza 
granice działki lub wpływać niekorzystnie na wa-
runki funkcjonowania terenów mieszkaniowych;  

3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospoda-
rowania terenu, kształtowania nowej oraz odbu-
dowy, rozbudowy i nadbudowy zabudowy istnie-
jącej:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z powierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 60% po-
wierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
wynoszący co najmniej 40% powierzchni dział-
ki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczającą 10,00 m budynków gospodarczych i 
garażowych: 4,00 m (ze wskazaniem do nawią-
zywania wysokością z sąsiednimi budynkami o 
tej funkcji),  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci wynoszącym do 40°;  

4) utrzymanie istniejących podziałów z możliwością 
łączenia i podziału nieruchomości, w wyniku któ-
rego nowo powstała działka powinna mieć:  
a) szerokość wynoszącą co najmniej 20,00 m,  
b) powierzchnię wynoszącą co najmniej 900,00 m2, 

przy czym realizacja inwestycji na działkach o 
numerach ewidencyjnych 200/1, 205, 210, 214 
może nastąpić pod warunkiem objęcia daną in-
westycją również działki sąsiedniej, a powstała 
w ten sposób działka inwestycyjna osiągnie 
wymagane parametry;  

5) na granicy z terenami dróg - stosowanie ogro-
dzeń o wysokości od 1,20 do 1,50 m jednakowej 
na całym odcinku;  

6) obsługę komunikacyjną terenu z dróg: 02.KDZ, 
02.KDL, 05.KDD oraz 06.KDD;  

7) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgo-
dnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uchwały;  

8) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu 
hałasu – wg przepisów szczególnych – jak dla te-
renów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową;  

9) w związku z lokalizacją w terenie urządzeń melio-
racyjnych – zagospodarowanie terenu w sposób 
umożliwiający zarządcy sieci dostęp do niej w ce-
lu prowadzenie napraw i bieżącej konserwacji, z 
uwzględnieniem ustaleń Rozdziału 4 uchwały.  

§ 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1.MW, 2.MW, ustala się:  
1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej z utrzyma-
niem istniejącej zabudowy z dopuszczeniem lo-
kalizacji usług w parterach budynków;  

2) jako przeznaczenie uzupełniające – teren lokali-
zacji budynków towarzyszących zabudowie o 
funkcji podstawowej (jak budynek świetlicy, klu-
bu osiedlowego, itp.) oraz garażowych pod wa-
runkiem stworzenia układu komunikacji wew-
nętrznej umożliwiającej funkcjonowanie tych 
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obiektów;  
3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospoda-

rowania terenów, kształtowania nowej oraz od-
budowy i rozbudowy zabudowy istniejącej reali-
zowanej w ramach przeznaczenia podstawowe-
go:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z nawierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 60% 
powierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej wynoszący co najmniej 40% powierzchni 
działki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczającą 15,00 m,  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

4) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenów, kształtowania zabudowy re-
alizowanej w ramach przeznaczenia uzupełniają-
cego:  
a) powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 

30% powierzchni zabudowy realizowanej w ra-
mach podstawowego przeznaczenie terenów,  

b) wysokość budynków nie przekraczającą 4,00 
m,  

c) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

5) urządzenie części terenów jako przestrzeni pu-
blicznej elementami takimi jak:  
a) zieleń urządzona,  
b) urządzenia sportowe i rekreacyjne, place za-

baw,  
c) elementy małej architektury,  
d) skwery, place, itp.,  
e) wewnętrzne ciągi komunikacyjne z możliwo-

ścią utrzymania istniejących;  
6) obsługę komunikacyjną:  

a) terenu 1.MW - z dróg: 01.KDL oraz 01.KDD,  
b) terenu 2.MW – z dróg: 01.KDL, 01.KDD oraz 

02.KDD z utrzymaniem wewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych;  

7) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uch-
wały;  

8) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu 
hałasu – wg przepisów odrębnych – jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą;  

9) w związku z lokalizacją w terenie 2.MW urządzeń 
sieci wodociągowej oraz gazowej – zagospoda-
rowanie terenu w sposób umożliwiający zarząd-
com sieci dostęp do nich w celu prowadzenia na-
praw i bieżącej konserwacji;  

10) dla części terenów objętych strefą ochronną wy-
znaczoną wzdłuż linii energetycznej, obowiązek 
uwzględnienia ustaleń Rozdziału 4 uchwały.  

§ 35. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 3.MW, 4.MW, ustala się:  

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopusz-
czeniem lokalizacji usług w parterach budynków;  

2) jako przeznaczenie uzupełniające – teren lokaliza-
cji budynków towarzyszących zabudowie o funk-
cji podstawowej (jak budynek świetlicy, klubu 
osiedlowego, itp.) oraz garażowych pod warun-
kiem stworzenia układu komunikacji wewnętrz-
nej umożliwiającej funkcjonowanie tych obiek-
tów;  

3) zagospodarowanie terenu 3.MW pod warunkiem 
likwidacji istniejących napowietrznych linii ener-
getycznych wskazywanych do zastąpienia liniami 
kablowymi – zgodnie z rysunkiem planu;  

4) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenów oraz kształtowania zabudo-
wy realizowanej w ramach przeznaczenia pod-
stawowego:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z nawierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 60% 
powierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej wynoszący co najmniej 40% powierzchni 
działki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczającą 15,00 m,  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

5) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenów oraz kształtowania zabudo-
wy realizowanej w ramach przeznaczenia uzupeł-
niającego:  
a) powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 

30% powierzchni zabudowy realizowanej w 
ramach podstawowego przeznaczenie tere-
nów,  

b) wysokość budynków nie przekraczającą 4,00 
m,  

c) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

6) urządzenie części terenów jako przestrzeni publi-
cznej elementami takimi jak:  
a) zieleń urządzona,  
b) urządzenia sportowe i rekreacyjne, place za-

baw,  
c) elementy małej architektury,  
d) skwery, place, itp.,  
e) wewnętrzne ciągi komunikacyjne z możliwo-

ścią utrzymania istniejących;  
7) obsługę komunikacyjną:  

a) terenu 3.MW - z dróg: 02.KDL, 01.KDD oraz 
02.KDD,  

b) terenu 4.MW – z dróg: 02.KDL oraz 01.KDD;  
8) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uch-
wały;  

9) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu 
hałasu – wg przepisów odrębnych – jak dla tere-
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nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą;  

10) w związku z lokalizacją w terenie 4.MW urządzeń 
sieci wodociągowej oraz gazowej – zagospoda-
rowanie terenu w sposób umożliwiający zarząd-
com sieci dostęp do nich w celu prowadzenia 
napraw i bieżącej konserwacji;  

11) dla części terenu 4.MW objętej strefą ochronną 
wyznaczoną wzdłuż linii energetycznej, obowią-
zek uwzględnienia ustaleń Rozdziału 4 uchwały.  

§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 5.MW, ustala się:  
1) jako przeznaczenie – teren zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji 
usług w parterach budynków;  

2) realizację zabudowy jako całościowego zamierze-
nia budowlanego na podstawie projektu budow-
lanego obejmującego całość terenu;  

3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospoda-
rowania terenu oraz kształtowania zabudowy:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z nawierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 70% po-
wierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
wynoszący co najmniej 30% powierzchni dział-
ki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczającą 12,00 m,  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

4) obsługę komunikacyjną z drogi 01.KDL z możli-
wością utworzenia wewnętrznych ciągów komu-
nikacyjnych;  

5) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uchwa-
ły;  

6) obowiązek zachowania poziomu hałasu na pod-
stawie przepisów odrębnych jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.  

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1.U, ustala się:  
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudo-

wy usługowej wraz z funkcją administracyjno-
biurową z utrzymaniem istniejącej zabudowy;  

2) jako przeznaczenie uzupełniające - teren lokaliza-
cji zabudowy towarzyszących zabudowie realizo-
wanej w ramach przeznaczenia podstawowego – 
gospodarczej oraz garażowej z utrzymaniem ist-
niejącej zabudowy;  

3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospoda-
rowania terenu i kształtowania nowej oraz odbu-
dowy, rozbudowy i nadbudowy zabudowy istnie-
jącej realizowanej w ramach przeznaczenia pod-
stawowego:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z nawierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 60% po-
wierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
wynoszący co najmniej 40% powierzchni dział-

ki inwestycyjnej,  
c) wysokość budynków nie przekraczającą 10,00 

m,  
d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o kącie 

nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  
4) w zakresie parametrów i wskaźników zagospoda-

rowania terenu, kształtowania zabudowy nowej 
oraz odbudowy i rozbudowy zabudowy istnieją-
cej realizowanej w ramach przeznaczenia uzupeł-
niającego:  
a) powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 

30% powierzchni zabudowy realizowanej w 
ramach podstawowego przeznaczenie terenu,  

b) wysokość budynków nie przekraczającą 4,00 
m,  

c) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

5) obsługę komunikacyjną z drogi 01.KDZ;  
6) zakaz podziału na nowe działki inwestycyjne;  
7) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uchwa-
ły;  

8) według przepisów odrębnych teren nie należy do 
grupy terenów, dla których należy zapewnić za-
chowanie dopuszczalnego poziomu hałasu.  

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2.U, ustala się:  
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudo-

wy usługowej wraz z funkcją administracyjno-
biurową z utrzymaniem istniejącej zabudowy;  

2) jako przeznaczenie uzupełniające - teren lokaliza-
cji zabudowy towarzyszących zabudowie realizo-
wanej w ramach przeznaczenia podstawowego – 
gospodarczej oraz garażowej z utrzymaniem ist-
niejącej zabudowy;  

3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospoda-
rowania terenu i kształtowania nowej oraz odbu-
dowy, rozbudowy i nadbudowy zabudowy istnie-
jącej realizowanej w ramach przeznaczenia pod-
stawowego:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z nawierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 50% po-
wierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
wynoszący co najmniej 50% powierzchni dział-
ki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków nie przekraczającą 10,00 
m,  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

4) w zakresie parametrów i wskaźników zagospoda-
rowania terenu, kształtowania zabudowy nowej 
oraz odbudowy i rozbudowy zabudowy istnieją-
cej realizowanej w ramach przeznaczenia uzupeł-
niającego:  
a) powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 

30% powierzchni zabudowy realizowanej w 
ramach podstawowego przeznaczenie terenu,  

b) wysokość budynków nie przekraczającą 4,00 m,  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 149 – 8679 – Poz. 1227 
 

c) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

5) obsługę komunikacyjną z dróg 01.KDL i 10.KDD;  
6) zakaz podziału na nowe działki inwestycyjne;  
7) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w art 14 uchwa-
ły;  

8) według przepisów odrębnych teren nie należy do 
grupy terenów, dla których należy zapewnić za-
chowanie dopuszczalnego poziomu hałasu.  

§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 3.U, ustala się:  
1) jako przeznaczenie – teren zabudowy usługowej z 

utrzymaniem istniejącej zabudowy;  
2) w zakresie parametrów i wskaźników zagospoda-

rowania terenu i kształtowania nowej oraz rozbu-
dowy i przebudowy istniejącej zabudowy:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z nawierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 70% po-
wierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
wynoszący co najmniej 30% powierzchni dział-
ki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków nie przekraczającą 4,00 
m,  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

3) zakaz podziału na nowe działki inwestycyjne;  
4) obsługę komunikacyjną z drogi 10.KDL;  
5) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uchwa-
ły;  

6) według przepisów odrębnych teren nie należy do 
grupy terenów, dla których należy zapewnić za-
chowanie dopuszczalnego poziomu hałasu.  

§ 40. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1.P, 2.P, ustala się:  
1) jako przeznaczenie - tereny zabudowy produk-

cyjnej, składów i magazynów wraz z funkcją ad-
ministracyjno-biurową z utrzymaniem istniejącej 
w terenie 1.P zabudowy;  

2) realizację zabudowy jako kompleksów budyn-
ków z zachowaniem spójnego charakteru w za-
kresie cech architektonicznych i materiałów wy-
kończeniowych (o ile możliwość taka wynika z 
charakteru obiektów);  

3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenów, kształtowania nowej oraz 
odbudowy, rozbudowy i nadbudowy zabudowy 
istniejącej realizowanej w ramach podstawowe-
go przeznaczenia terenów:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z nawierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 70% 
powierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej wynoszący co najmniej 30% powierzchni 
działki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków nie przekraczającą 12,00 
m za wyjątkiem masztów, silosów i innych 

obiektów wynikających z technologii produk-
cji, jednak nie większą niż 16,00 m,  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

4) na granicy z terenami dróg stosowanie ogrodzeń 
o wysokości od 1,20 do 2,00 m jednakowej na 
całym odcinku;  

5) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów o-
biektów małej architektury i zieleni towarzyszą-
cej;  

6) wprowadzenie szpalerów zieleni towarzyszącej 
wzdłuż granic z terenami zabudowy mieszkanio-
wej i usługowej jak oznaczono na rysunku planu;  

7) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysun-
kiem planu przy czym nie dotyczą one obiektów 
obsługi wjazdów, ochrony obiektów i infrastruk-
tury technicznej o powierzchni do 20,00 m2, wy-
sokości nie przekraczającej 3,50 m i dachach o 
dowolnym kącie nachylenia;  

8) zagospodarowanie nieruchomości w sposób u-
możliwiający zgodne z prawem dysponowanie 
nieruchomościami sąsiednimi;  

9) zakaz dokonywania podziałów na nowe działki 
inwestycyjne;  

10) obsługę komunikacyjną:  
a) terenu 1.P – z dróg 01.KDZ oraz 02.KDL,  
b) terenu 2.P – z drogi 02.KDL;  

11) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uch-
wały;  

12) według przepisów odrębnych teren nie należy do 
grupy terenów, dla których należy zapewnić za-
chowanie dopuszczalnego poziomu hałasu;  

13) w związku z lokalizacją w terenie 2.P urządzeń 
sieci wodociągowej – zagospodarowanie terenu 
w sposób umożliwiający zarządcy sieci dostęp 
do niej w celu prowadzenia napraw i bieżącej 
konserwacji.  

§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3.P, ustala się:  
1) jako przeznaczenie docelowe - teren zabudowy 

produkcyjnej, składów i magazynów wraz z funk-
cją administracyjno-biurową z utrzymaniem ist-
niejącej zabudowy;  

2) w zakresie tymczasowego sposobu zagospoda-
rowania i użytkowania terenu – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z utrzymaniem ist-
niejącej zabudowy;  

3) w zakresie parametrów i wskaźników tymczaso-
wego zagospodarowania terenu, odbudowy, roz-
budowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użyt-
kowania zabudowy istniejącej:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z nawierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 70% 
powierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej wynoszący co najmniej 30% powierzchni 
działki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków nie przekraczającą 12,00 
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m za wyjątkiem masztów, silosów i innych 
obiektów wynikających z technologii produk-
cji, jednak nie większą niż 16,00 m,  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

4) w zakresie parametrów i wskaźników docelowe-
go zagospodarowania terenu, odbudowy, rozbu-
dowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytko-
wania zabudowy istniejącej:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z nawierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 70% 
powierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej wynoszący co najmniej 30% powierzchni 
działki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków mieszkalnych nie prze-
kraczającą 8,00 m, a budynków gospodarczych 
i garażowych 4,00 m (ze wskazaniem do na-
wiązywania wysokością z sąsiednimi budyn-
kami o tej funkcji),  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

5) zagospodarowanie nieruchomości w sposób 
umożliwiający zgodne z prawem dysponowanie 
nieruchomościami sąsiednimi;  

6) na granicy z terenami dróg stosowanie ogrodzeń 
o wysokości od 1,20 do 2,00 ma jednakowej na 
całym odcinku;  

7) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysun-
kiem planu przy czym dla terenu zagospodaro-
wanego w sposób docelowy nie dotyczą one 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i 
infrastruktury technicznej o powierzchni do 20,00 
m2, wysokości nie przekraczającej 3,50 m i da-
chach o dowolnym kącie nachylenia;  

8) zakaz dokonywania podziałów na nowe działki 
inwestycyjne;  

9) obsługę komunikacyjną z drogi 01.KDZ a w przy-
padku zagospodarowania terenu w sposób do-
celowy – możliwość obsługi komunikacyjnej po-
średnio przez teren 1.P w przypadku realizacji na 
terenach 1.P i 3.P jednej inwestycji;  

10) w zakresie ochrony akustycznej:  
a) według przepisów odrębnych teren zagospo-

darowany w sposób docelowy nie należy do 
grupy terenów, dla których należy zapewnić 
zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu,  

b) dla terenu zagospodarowanego w sposób 
tymczasowy - obowiązek zachowania pozio-
mu hałasu na podstawie przepisów odręb-
nych jak dla terenów przeznaczonych pod za-
budowę mieszkaniową;  

11) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 14 uch-
wały.  

§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.W, 2.W, ustala się:  
1) jako przeznaczenie – tereny urządzeń infrastruk-

tury – wodociągów wraz z funkcją administracyj-

no-biurową z utrzymaniem istniejących obiektów 
z prawem do ich przebudowy, rozbudowy i nad-
budowy zgodnie z potrzebami technologicznymi 
zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) zachowanie istniejących ujęć wody;  
3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospo-

darowania terenów i kształtowania nowej oraz 
odbudowy, rozbudowy i nadbudowy zabudowy 
istniejącej:  
a) powierzchnię zabudowy wraz z nawierzchnią 

utwardzoną wynoszącą nie więcej niż 80% 
powierzchni działki inwestycyjnej,  

b) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej wynoszący co najmniej 20% powierzchni 
działki inwestycyjnej,  

c) wysokość budynków nie przekraczającą 10,00 
m,  

d) dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe o ką-
cie nachylenia połaci wynoszącym do 30°;  

4) obszary szczególnej ochrony ujęć wody w grani-
cach działek, na których występują ujęcia;  

5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu, przy czym nie obowiązują one w 
stosunku do obiektów obsługi wjazdów, ochrony 
obiektów i infrastruktury technicznej o powie-
rzchni nie przekraczającej 20,0 m2, wysokości nie 
przekraczającej 3,5 m i dachach o dowolnym ką-
cie nachylenia;  

6) sposób zagospodarowania nieruchomości nie 
może ograniczać ani uniemożliwiać zgodnego z 
prawem dysponowania sąsiednimi nieruchomo-
ściami;  

7) na granicy z terenami dróg stosowanie ogrodzeń 
o wysokości maksymalnej 2,00 m;  

8) obsługę komunikacyjną:  
a) terenu 1.W – z drogi 10.KDD,  
b) terenu 2.W - z drogi 01.KDL;  

9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w 
ilości wynikającej ze specyfiki funkcjonowania 
obiektów;  

10) na podstawie przepisów odrębnych teren nie 
należy do grupy terenów, dla których należy wy-
znaczyć normy dopuszczalnego hałasu.  

 
Rozdział 6 

Ustalenia końcowe  
 
§ 43. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami: od 1.MN do 13.MN, od 1.MW 
do 5.MW, od 1.U do 3.U i od 1.P do 3.P, ustala się 
stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwale-
nia planu wynoszącą 20%, przy czym nie dotyczy to 
znajdujących się w tych terenach działek posiadają-
cych według państwowej ewidencji gruntów opis 
użytku rozpoczynający się od litery „B” i a także ob-
jętych zakończonym procesem budowlanym prze-
prowadzonym na podstawie prawomocnej decyzji 
administracyjnej.  
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2. Dla pozostałych terenów – w tym przezna-
czonych pod realizację celów publicznych - powyż-
szej stawki nie ustala się.  

§ 44. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w 
życie niniejszego planu, a nie zakończonych decyzja 
ostateczną, stosuje się ustalenia planu.  

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
Wiceprzewodniczący Rady 

 Miasta Kutno: 
Grzegorz Chojnacki 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLIV/535/10 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 30 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLIV/535/10 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 30 marca 2010 r. 

 
 

 
 

Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLIV/535/10 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 30 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomię-
dzy ulicami: Graniczną, Gen. Maczka, Rejtana, Ob-
rońców Pokoju, Wygoda, Toruńską i wschodnią gra-
nicą ogrodów działkowych inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań wła-s-
nych gminy oraz zasad ich finansowania. 

W oparciu o Prognozę skutków finansowych 
uchwalenia planu miejscowego, ustala się: 

1. Zakres inwestycji: 
1.1. Wykup gruntów pod budowę dróg 26 300 m2 

x 6 zł/m - 157 800 zł 

1.2. Koszty budowy dróg - 2 030 000 zł 
1.3. Budowa kanalizacji deszczowej 1.800 m x 

1.300 zł/m - 2 340 000 zł 
1.4. Budowa kanalizacji sanitarnej 2.200 m x 580 

zł/m - 1 276 000 zł 
1.5. Budowa sieci wodociągowej 1.450 m x 250 

zł/m - 362 500 zł 
1.6. Budowa sieci gazowej 2.800 m x 250 zł m - 

700 000 zł 
2. Źródła finansowania: 

- budżet gminy wraz z możliwością wykorzy-
stania środków pomocowych i funduszy 
strukturalnych. 
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