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1855  

 
UCHWAŁA NR LIV/408/10 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

  
 z dnia 17 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 9 Maja 
 oraz rzeką Rakówką 

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

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 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 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 
1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124), w związku z Uchwa-
łą Nr XXXV/335/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z 
dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, 
obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, 
Wojska Polskiego, 9 Maja oraz rzeką Rakówką, po 
stwierdzeniu zgodnoņci z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bełchatowa, zgodnie z uchwałą 
Nr LIV/407/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 
17 czerwca 2010 r. w sprawie stwierdzenia zgodno-
ņci miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru 
ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Wojska 
Polskiego, 9 Maja oraz rzeką Rakówką z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bełchatowa, Rada 
Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego, obejmujący fragment mia-
sta Bełchatowa o powierzchni około 63 ha, dla ob-
szaru ograniczonego: 
1)  od północy – ulicą 9 Maja; 
2)  od wschodu – rzeką Rakówką; 
3)  od południa – ulicą Armii Krajowej; 
4)  od zachodu – ulicą Wojska Polskiego, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o: 
1)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wynika ina-
czej; 

2)  planie miejscowym – należy przez to rozumieć 
tekst oraz rysunek planu miejscowego, będący 
przedmiotem niniejszej uchwały, o ile z treņci 
przepisu nie wynika inaczej; 

3)  rysunku planu - należy przez to rozumieć częņć 
graficzną planu miejscowego, stanowiącą załącz-
nik do niniejszej uchwały – tekstu planu; 

4)  obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty 
niniejszym planem miejscowym w granicach 
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przedstawionych na rysunkach planu; 
5)  terenie - należy przez to rozumieć teren o okre-

ņlonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz 
oznaczony symbolem; 

6)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię, w której mogą być umieszczone 
elementy elewacji budynków lub ich częņci, bez 
jej przekraczania w stronę najbliższych linii roz-
graniczających; linia ta nie dotyczy częņci pod-
ziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wy-
kuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad 
wejņciami do budynków; 

7)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które okreņla wio-
dącą funkcję użytkowania terenu, wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi; 

8)  przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
gdzie przeznaczenie dopuszczalne nie może prze-
kroczyć łącznie więcej niż 30% powierzchni cał-
kowitej obiektów o przeznaczeniu podstawowym, 
na terenie jednej nieruchomoņci; 

9)  przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które uzupełnia bądź obsługuje przeznaczenie 
podstawowe; 

10)  adaptacji nieograniczonej – należy przez to rozu-
mieć zachowanie budynków z prawem do prze-
budowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu, kon-
serwacji, pod warunkiem zachowania standar-
dów zabudowy, ustalonych na danym terenie 
oraz z prawem do zmiany sposobu użytkowania 
budynków, pod warunkiem zachowania ustalo-
nego na danym terenie przeznaczenia i warun-
ków zabudowy; 

11)  adaptacji ograniczonej – należy przez to rozumieć 
zachowanie budynków z prawem do dobudowy, 
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu, 
konserwacji, zmiany sposobu użytkowania bu-
dynków pod warunkiem zachowania ustalonego 
na danym terenie przeznaczenia i warunków za-
budowy; przy czym rozbudowa i dobudowa mu-
szą być prowadzone z uwzględnieniem ustalo-
nych linii zabudowy, a nadbudowa w częņci wy-
chodzącej poza ustalone linie zabudowy może 
odbywać się jedynie w istniejącym obrysie bu-
dynku; 

12)  adaptacji czasowej - należy przez to rozumieć 
zachowanie budynków do czasu realizacji prze-
znaczenia podstawowego, bez prawa do rozbu-
dowy, nadbudowy, dopuszcza się jedynie bieżącą 
konserwację i remonty; 

13)  wskaźniku intensywnoņci zabudowy - należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków 
liczonej w zewnętrznym obrysie ņcian, bez 
uwzględnienia balkonów, loggi i tarasów, zlokali-
zowanych i przewidzianych do lokalizacji na danej 
działce, do powierzchni działki; 

14)  usługach publicznych - należy przez to rozumieć 
usługi, zaspokajające potrzeby fizyczne i psychi-
czne człowieka, obejmujące usługi: kultury, oņ-
wiaty, zdrowia i opieki społecznej, administracji 
publicznej itp.; 

15)  usługach komercyjnych - należy przez to rozu-
mieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i 
drobnej wytwórczoņci; 

16)  wielofunkcyjnych centrach handlowo-usługo-
wych - należy przez to rozumieć obiekty stano-
wiące całoņć techniczno-użytkową, z przeznacze-
niem na prowadzenie działalnoņci, obejmującej 
usługi komercyjne, (z wyłączeniem drobnej wy-
twórczoņci) oraz kulturę i rozrywkę; 

17)  uciążliwoņci - należy przez to rozumieć zjawisko 
utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczają-
cego ņrodowiska, takie jak: wibracje, hałas, zanie-
czyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpa-
dami, itp. W zakresie dopuszczalnych norm obo-
wiązuje odniesienie się do przepisów szczegól-
nych; 

18)  działalnoņci nieuciążliwej - należy przez to rozu-
mieć działalnoņć o uciążliwoņci nieprzekraczającej 
granic danej nieruchomoņci, zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi w zakresie dopuszczalnych 
norm; 

19)  reklamie wielkoformatowej - należy przez to 
rozumieć urządzenia reklamowe o powierzchni 
reklamy powyżej 2,0 m², umieszczane na obiek-
tach budowlanych, ogrodzeniach oraz wolnosto-
jące, trwale związane z gruntem; 

20)  terenie skoncentrowanej zieleni wysokiej - należy 
przez to rozumieć powierzchnie sklasyfikowaną w 
ewidencji gruntów i budynków jako las, pokryta 
różnymi gatunkami drzew, która nie spełnia wy-
mogów definicji lasu, w rozumieniu ustawy o la-
sach; 

21)  terenie korytarzy technologicznych infrastruktury 
technicznej - należy przez to rozumieć teren prze-
znaczony pod realizację sieci, urządzeń, instalacji 
infrastruktury technicznej; 

22)  udziale powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieć udział powierzchni biologicznie 
czynnej, zdefiniowanej w przepisach odrębnych, 
okreņlony w odniesieniu do powierzchni działki; 

23)  obowiązującej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć ņciņle okreņloną linię usytuowania fron-
towych ņcian budynków bez jej przekraczania, li-
nia ta nie dotyczy częņci podziemnych obiektów 
budowlanych, balkonów, wykuszy, logii, gzym-
sów, okapów, zadaszeń nad wejņciami do budyn-
ków. 

2. Pojęcia i okreņlenia niezdefiniowane w 
powyższym tekņcie, należy rozumieć zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa. 

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu miejscowego jest: 
1)  ustalenie zasad tworzenia struktury funkcjonalno 

– przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego 
stanu zainwestowania, układu komunikacyjnego, 
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infrastruktury technicznej oraz minimalizacji kon-
fliktów wynikających ze zmian w tej strukturze, 
dla których jako podstawę przyjęto ład prze-
strzenny oraz zrównoważony rozwój; 

2)  ustalenie przeznaczenia terenów oraz okreņlenie 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy; 

3)  ochrona interesów publicznych o znaczeniu lo-
kalnym i ponadlokalnym w zakresie ochrony ņro-
dowiska, komunikacji, infrastruktury technicznej 
poprzez okreņlenie terenów dla inwestycji celu 
publicznego. 

§ 4. Przedmiotem planu jest: 
1)  ustalenie przeznaczenia terenów oraz wyznacze-

nie linii rozgraniczających terenów o rożnych 
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, w tym ustalenie przeznaczenia terenów do 
realizacji celów publicznych; 

2)  ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego poprzez wyodrębnienie terenów 
o okreņlonym przeznaczeniu i okreņlonych za-
sadach zagospodarowania, które gwarantują 
współistnienie różnych funkcji; 

3)  okreņlenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej 
infrastruktury; 

4)  okreņlenie warunków, zasad i standardów kształ-
towania zabudowy i urządzania terenów, w tym 
również wyznaczenie linii zabudowy, okreņlenie 
granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
okreņlenie gabarytów obiektów i wskaźników in-
tensywnoņci zabudowy; 

5)  ustalenie zasad ochrony ņrodowiska poprzez 
okreņlenie wymogów dotyczących korzystania z 
jego zasobów i rygorów w zakresie jego ochrony 
oraz wyodrębnienie terenów tworzących ciąg sy-
stemu ekologicznego; 

6)  zapewnienie dostępu do dróg publicznych oraz 
ustalenie parametrów ulic zapewniających moż-
liwoņć realizacji pełnego uzbrojenia dla obszaru 
objętego planem oraz poprowadzenia ņcieżek ro-
werowych; 

7)  umożliwienie działalnoņci różnorodnych podmio-
tów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych 
konfliktów i optymalizacji korzyņci wynikających 
ze wspólnych działań; 

8)  ustalenie stawek procentowych, na podstawie 
których ustala się opłatę związaną ze wzrostem 
wartoņci nieruchomoņci w wyniku uchwalenia 
planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 5. 1. Integralną częņcią uchwały są: 
1)  załącznik nr 1 – wyrys ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bełchatowa w skali 1:10 000; 

2)  załącznik nr 2 - rysunek planu - plansza podsta-
wowa w skali 1:1000; 

3)  załącznik nr 3 - rysunek planu – infrastruktura 
techniczna w skali 1:1000; 

4)  załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-
trzenia uwag złożonych do ustaleń projektu planu 
miejscowego; 

5)  załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie realiza-
cji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

2. Na rysunku planu miejscowego, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2, następujące oznaczenia gra-
ficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1)  granice obszaru objętego planem; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub sposobie użytkowania; 
3)  symbole literowe okreņlające przeznaczenie tere-

nów – podstawowe, dopuszczalne; 
4)  oznaczenia nieprzekraczalnych i obowiązujących 

linii zabudowy; 
5)  maksymalne zasięgi stref ochronnych linii elek-

troenergetycznych; 
6)  maksymalne zasięgi stref ochronnych od istnieją-

cych linii elektroenergetycznych – do likwidacji; 
7)  oznaczenia granic działek przeznaczone do likwi-

dacji; 
8)  oznaczenia klas ulic; 
9)  orientacyjne przebiegi ciągów pieszych; 

10)  orientacyjne przebiegi ņcieżek rowerowych. 
3. Na rysunku planu miejscowego, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, następujące oznaczenia gra-
ficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1)  granice obszaru objętego planem; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub sposobie użytkowania; 
3)  symbole literowe okreņlające przeznaczenie tere-

nów – podstawowe, dopuszczalne; 
4)  oznaczenia liniowe istniejących sieci infrastruktu-

ry technicznej, przewidywane do obsługi obszaru 
objętego planem; 

5)  oznaczenia liniowe projektowanych sieci infra-
struktury technicznej, okreņlające ich orientacyjny 
przebieg - do sprecyzowania w projektach tech-
nicznych poszczególnych sieci. 

4. Pozostałe oznaczenia, występujące na ry-
sunku planu mają charakter informacyjny. 

§ 6. 1. Ustala się następujące kategorie prze-
znaczenia terenu: 
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

oznaczone symbolem MW - przy okreņleniu prze-
znaczenia podstawowego; 

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone symbolem MN - przy okreņleniu prze-
znaczenia podstawowego, (mn) – przy okreņleniu 
przeznaczenia dopuszczalnego; 

3)  tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbo-
lem U - przy okreņleniu przeznaczenia podsta-
wowego i (u) – przy okreņleniu przeznaczenia do-
puszczalnego; 

4)  tereny zabudowy usługowej - rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
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powyżej 2000 m2, oznaczone symbolem UC - przy 
okreņleniu przeznaczenia podstawowego; 

5)  tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem 
(us) – przy okreņleniu przeznaczenia dopuszczal-
nego; 

6)  tereny korytarzy technologicznych infrastruktury 
technicznej, oznaczone symbolem KT- przy okre-
ņleniu przeznaczenia podstawowego i (kt) – przy 
okreņleniu przeznaczenia dopuszczalnego; 

7)  tereny parkingów, oznaczone symbolem KS - 
przy okreņleniu przeznaczenia podstawowego i 
(ks) – przy okreņleniu przeznaczenia dopuszczal-
nego; 

8)  tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem 
ZP - przy okreņleniu przeznaczenia podstawowe-
go i (zp) – przy okreņleniu przeznaczenia dopusz-
czalnego; 

9)  tereny skoncentrowanej zieleni wysokiej, ozna-
czone symbolem (zl) – przy okreņleniu przezna-
czenia dopuszczalnego; 

10)  tereny stacji transformatorowo-rozdzielczych, 
oznaczone symbolem E - przy okreņleniu prze-
znaczenia podstawowego i (e) – przy okreņleniu 
przeznaczenia dopuszczalnego; 

11)  tereny głównych ciągów pieszych, oznaczone 
symbolem KX - przy okreņleniu przeznaczenia 
podstawowego i (kx) – przy okreņleniu przezna-
czenia dopuszczalnego; 

12)  tereny publiczne otwarte, oznaczone symbolem 
KPO - przy okreņleniu przeznaczenia podstawo-
wego; 

13)  tereny ulic, oznaczone symbolem KD. 
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą 

być w całoņci wykorzystane na cele zgodne z ich 
podstawowym przeznaczeniem lub częņciowo na 
cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalne-
go, na zasadach okreņlonych w ustaleniach szczegó-
łowych. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 
§ 7. Ustalenia ogólne obowiązują na terenie 

całego obszaru planu. 
§ 8. Rozszerzenie lub odstępstwa od ustaleń 

ogólnych zawarte są w przepisach szczegółowych. 
§ 9. 1. Na obszarze objętym planem, tereny 

zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo–usługowej 
i usługowej, winny spełniać wymogi w zakresie 
obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. 

2. Ustala się zakaz tymczasowego zagospo-
darowania terenów, dla których w ustaleniach szcze-
gółowych brak zapisu o takiej możliwoņci. 

§ 10. 1. Dopuszcza się realizację garaży tylko 
jako towarzyszące zabudowie o funkcji podstawo-
wej. 

2. Dopuszcza się możliwoņć podpiwniczenia 
budynków. 

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem nie 

ustala się możliwoņci przeprowadzania scaleń i po-
działów, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieru-
chomoņciami. 

2. Przebieg linii rozgraniczających tereny o 
różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania 
może być podstawą do dokonania podziału nieru-
chomoņci. 

§ 12. Ustala się ochronę warunków życia i 
zdrowia ludzi poprzez: 
1)  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko, za wyjątkiem terenów, gdzie do-
puszczenie lokalizacji wskazano w ustaleniach 
szczegółowych, z wyłączeniem: 

 a)  inwestycji infrastruktury technicznej, 
 b)  stacji obsługi samochodów osobowych o 

maksimum dwóch stanowiskach obsługi, 
 c)  warunkiem realizacji inwestycji wymienionych 

w lit. a i b jest wykazanie, że nie będą uciążli-
we dla ņrodowiska; 

2)  zakaz prowadzenia działalnoņci uciążliwej w tere-
nach mieszkaniowych; 

3)  zakaz prowadzenia hodowli zwierząt gospodar-
skich; 

4)  nakaz selektywnego gromadzenia odpadów w 
ramach obowiązującego systemu utrzymania po-
rządku i czystoņci w mieņcie, w szczególnoņci ko-
niecznoņć zapewnienia na własnej nieruchomoņci 
miejsca gromadzenia odpadów stałych; 

5)  zakaz lokalizacji usług, związanych ze zbieraniem, 
gromadzeniem, transportem, odzyskiem i uniesz-
kodliwianiem odpadów. 

§ 1. Ustala się zasady ochrony przed hała-
sem: 
1)  dla terenów, dla których przeznaczeniem pod-

stawowym jest zabudowa mieszkaniowa ozna-
czana symbolami MN, MW ustala się dopusz-
czalny poziom hałasu w ņrodowisku jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą; 

2)  dla terenów, dla których przeznaczeniem pod-
stawowym jest zabudowa mieszkaniowa wystę-
pująca równolegle z funkcją usług, ustala się do-
puszczalny poziom hałasu w ņrodowisku jak dla 
terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo–
usługowe; 

3)  dla terenów, dla których przeznaczeniem pod-
stawowym jest zieleń urządzona, usługi sportu, 
ustala się dopuszczalny poziom hałasu w ņrodo-
wisku jak dla terenów przeznaczonych na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe; 

4)  dla pozostałych terenów nie okreņla się dopusz-
czalnego poziomu hałasu w ņrodowisku. 

§ 14. Ustala się ochronę istniejących walo-
rów przyrodniczych poprzez: 
1)  wydzielenie korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki 

Rakówki, który tworzą jednostki urbanistyczne: 
5ZP(mn), 2KDX, 11ZP(us,kx,kt), utrzymującego 
funkcję zieleni naturalnej, bez możliwoņci wpro-
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wadzania zabudowy; 
2)  nakaz rekompensowania niezbędnych wycięć 

drzew i krzewów nowymi nasadzeniami; 
3)  zalecenie zachowania naturalnych siedlisk w stre-

fach dolinnych dla uzyskania zespołów roņlin-
nych o większej odpornoņci naturalnej; 

4)  zalecenie maksymalnego nasycenia zielenią no-
wych terenów przeznaczonych do zabudowy oraz 
obszarów już zainwestowanych z uwzględnie-
niem różnorodnoņci gatunkowej zespołów ro-
ņlinnych; 

5)  pozostałe zasady ochrony zgodnie z przepisami 
szczegółowymi, w tym ustalenie powierzchni bio-
logicznie czynnych. 

§ 15. Ustala się ochronę wód powierzchnio-
wych poprzez: 
1)  zakaz zabudowywania i nieuzasadnionego prze-

gradzania koryta rzeki; 
2)  realizację ciągów komunikacyjnych, kładek, mo-

stów, przepustów i sieci uzbrojenia technicznego 
w sposób nie utrudniający przepływu wody lub 
spływu lodów, nie naruszający elementów obu-
dowy koryta oraz nie uszkadzający wylotów kana-
lizacji deszczowej – na warunkach właņciwego 
administratora cieku; 

3)  nakaz docelowego wyposażenia terenu w miej-
skie sieci kanalizacyjne sanitarne i deszczowe; 

4)  zakaz zrzutów zanieczyszczeń do wód powierzch-
niowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywa-
nia otwartych kanałów ņciekowych; 

5)  projekty budowlane inwestycji kolidujących z 
rzeką Rakówką należy uzgodnić z właņciwym za-
rządem melioracji i urządzeń wodnych. 

§ 16. Ustala się ochronę powietrza atmosfe-
rycznego poprzez: 
1)  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko; 

2)  dla zabudowy: 
 a)  nowej: 
  - zakaz stosowania węglowych noņników 

energii do celów ogrzewczych, 
  - preferowany sposób ogrzewania: z miejskiej 

sieci ciepłowniczej, 
 b)  istniejącej – nakaz sukcesywnego przechodze-

nia na niewęglowe noņniki energii do celów 
ogrzewczych; 

3)  dopuszczenie zastosowania nieuciążliwych dla 
ņrodowiska odnawialnych źródeł ciepła, np. 
pompy ciepła, kolektory słoneczne. 

 
Rozdział 3 

Infrastruktura techniczna 
 
§ 17. 1. Ustalenia ogólne dotyczące infra-

struktury technicznej: 
1)  ustala się podstawowy program wyposażenia 

obszaru, objętego planem: 
 a)  zaopatrzenia w energię elektryczną, 
 b)  zaopatrzenia w wodę, 

 c)  odprowadzenia ņcieków sanitarnych, 
 d)  odprowadzenia ņcieków deszczowych, 
 e)  zaopatrzenia w gaz, 
 f)  zaopatrzenia w ciepło, 
 g)  obsługa w zakresie łącznoņci publicznej; 
2)  lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami; 

3)  projektowane sieci uzbrojenia technicznego tere-
nu należy prowadzić w obrębie linii rozgranicza-
jących ulic, placów, ciągów pieszych lub wyzna-
czonych planem korytarzy technologicznych; 

4)  dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia mak-
symalnie blisko poza liniami rozgraniczającymi 
ulic lub maksymalnie zbliżone do granic innych 
działek w przypadku braku możliwoņci technicz-
nych realizacji ustalenia zawartego w punkcie 3; 

5)  dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, 
możliwoņć realizacji urządzeń technicznych, uz-
brojenia - jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach własnych inwestorów; 

6)  dopuszcza się odtworzenie i modernizację sieci 
uzbrojenia technicznego wzdłuż istniejących tras; 

7)  przy budowie nowych sieci uzbrojenia technicz-
nego oraz przebudowie istniejących obowiązuje 
prowadzenie ich jako sieci podziemne; 

8)  wszystkie inwestycje oraz zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię Elektry-
czną, odprowadzanie ņcieków oraz lokalizację in-
nych urządzeń technicznych na terenie objętym 
planem wymagają uzyskania warunków tech-
nicznych od właņciwych administratorów sieci; 

9)  podłączenia infrastruktury technicznej zarówno 
do istniejących jak i projektowanych sieci, należy 
uzgodnić z ich administratorami; 

10)  dopuszcza się wyposażenie terenów w sieci 
innych zbiorowych mediów infrastruktury tech-
nicznej oraz urządzenia innych mediów infra-
struktury technicznej o zasięgu obsługi ograni-
czonym do poszczególnych terenów, pod warun-
kiem zachowania pozostałych ustaleń niniejszego 
planu oraz interesów osób trzecich. 

2. Ustalone planem zasady uzbrojenia obsza-
ru, obejmujące ideowe przebiegi sieci infrastruktury 
technicznej, mogą podlegać korekcie, uņciņleniu i 
szczegółowemu rozwinięciu w projektach budowla-
nych; zmiany przebiegu, także wykraczające poza 
linie rozgraniczające ulic, nie stanowią odstępstwa 
od ustaleń planu, jeżeli nie naruszają struktury roz-
wiązań przestrzennych, ustalonych planem. 

§ 18. Ustalenia dotyczące zasilania w wodę: 
1)  ustala się wyłącznie zorganizowany sposób za-

opatrzenia w wodę z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej, wg rysunku planu – załącz-
nik nr 3 uchwały; 

2)  lokalizacja nowych sieci wodociągowych poza 
jezdniami i skrzyżowaniami; 

3)  dopuszcza się odstępstwa od zasady, zawartej w 
punkcie 2, w przypadkach uzasadnionych techno-
logicznie; 
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4)  nakaz zaopatrywania sieci wodociągowych w 

hydranty do celów przeciwpożarowych; 
5)  ustalenia, dotyczące zasilania w wodę wyznaczo-

nych planem terenów, znajdują się w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących tego terenu. 

§ 19. Ustalenia dotyczące odprowadzania 
ņcieków sanitarnych: 
1)  ustala się obowiązek odprowadzania ņcieków 

sanitarnych do istniejącej i projektowanej miej-
skiej sieci wg rysunku planu – załącznik nr 3 do 
uchwały; 

2)  zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 
ņcieków do wód powierzchniowych i do gruntu 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kana-
łów ņciekowych; 

3)  dopuszcza się, na terenach nowej zabudowy, 
korzystanie ze szczelnych zbiorników indywidual-
nych na ņcieki, z zapewnieniem ich opróżniania i 
wywozu ņcieków stosownie do odrębnych prze-
pisów; 

4)  nakazuje się likwidację szczelnych zbiorników 
indywidualnych na ņcieki – w ciągu 2 lat od czasu 
zrealizowania sieci kanalizacyjnej, umożliwiającej 
odbiór ņcieków z danego terenu; 

5)  ustalenia, dotyczące odprowadzania ņcieków 
sanitarnych z wyznaczonych planem terenów, 
znajdują się w ustaleniach szczegółowych doty-
czących tego terenu. 

§ 20. Ustalenia dotyczące odprowadzania 
ņcieków deszczowych: 
1)  ustala się obowiązek odprowadzania wód desz-

czowych do istniejącej i projektowanej miejskiej 
sieci kanalizacji deszczowej wg rysunku planu – 
załącznik nr 3 do uchwały; 

2)  we wskazanych w ustaleniach szczegółowych 
przypadkach dopuszcza się odprowadzenie ņcie-
ków powierzchniowo do odbiorników, wykorzy-
stując spadek terenu; 

3)  ustalenia, dotyczące odprowadzania ņcieków 
deszczowych z wyznaczonych planem terenów, 
znajdują się w ustaleniach szczegółowych. 

§ 21. Ustalenia dotyczące zaopatrzenia w gaz: 
1)  ustala się docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci 

miejskiej; 
2)  do czasu realizacji układów zbiorowego zaopa-

trzenia w gaz, dopuszcza się w celach ogrzew-
czych korzystanie z indywidualnych podziemnych 
zbiorników gazu płynnego; 

3)  ustalenia, dotyczące zaopatrzenia w gaz dla wy-
znaczonych planem terenów, okreņlone zostały w 
ustaleniach szczegółowych dotyczących tego te-
renu. 

§ 22. Ustalenia dotyczące zaopatrzenia w cie-
pło: 
1)  ustala się docelowe zaopatrzenie w ciepło z miej-

skiej sieci ciepłowniczej; 
2)  dla istniejących instalacji ogrzewczych opartych o 

węglowe noņniki energii i przewidzianych do dal-
szego wykorzystania: 

 a)  obowiązuje stopniowe zastępowanie ich ga-
zem, olejem opałowym, energią elektryczną i 
docelowo podłączenie do miejskich sieci cie-
płowniczych, 

 b)  w budynkach usługowych obowiązuje przej-
ņcie na paliwa gazowe, płynne lub energię 
elektryczną oraz docelowe podłączenie do 
miejskich sieci ciepłowniczych; 

3)  dla nowych instalacji ogrzewczych, szczególnie w 
budynkach usługowych, obowiązuje zakaz sto-
sowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo 
stałe; 

4)  w przypadku braku możliwoņci przyłączenia do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, do czasu uzyskania 
takiej możliwoņci, dopuszcza się korzystanie z pa-
liw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej 
jako mediów dla celów grzewczych; 

5)  dopuszcza się zastosowanie nieuciążliwych dla 
ņrodowiska odnawialnych źródeł ciepła; 

6)  ustalenia, dotyczące zaopatrzenia w ciepło dla 
wyznaczonych planem terenów, okreņlone zosta-
ły w ustaleniach szczegółowych; 

7)  ustala się możliwoņć wariantowego przebiegu 
przesyłowej sieci ciepłowniczej – wg oznaczeń na 
rysunku nr 3 planu. 

§ 23. Ustalenia dotyczące gospodarki odpa-
dami: 
1)  ustala się zorganizowany sposób gromadzenia i 

odbioru wytwarzanych odpadów; 
2)  obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów w 

ramach obowiązującego systemu utrzymania po-
rządku i czystoņci w mieņcie w oparciu o przyjęty 
program gospodarki odpadami. 

§ 24. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w 
energię elektryczną: 
1)  łączne docelowe zapotrzebowanie na moc elek-

tryczną na obszarze objętym planem okreņla się 
na poziomie 3.500 kW, w szczytowym okresie ob-
ciążenia dobowego, a na energię elektryczną, na 
poziomie 10.000.000 kWh rocznie; 

2)  zaopatrzenie w energię elektryczną powinno się 
odbywać z GPZ 110/15 kV "Zamoņcie" poprzez 
budowę kabla elektroenergetycznego 15 kV do 
jednostki 43UC, KS(zp,e) oraz z miejskiej sieci 
rozdzielczej ņredniego napięcia 15 kV poprzez ist-
niejące stacje transformatorowo–rozdzielcze 
15/0,4 kV i z wyprowadzonych z nich linii niskiego 
napięcia 0,4 kV jak też poprzez nowe stacje trans-
formatorowo–rozdzielcze 15/0,4 kV, włączone do 
istniejącej miejskiej sieci 15 kV za pomocą projek-
towanych, według rysunku planu, linii kablowych 
15 kV; 

3)  budowę linii kablowych 15 kV zasilających projek-
towane stacje 15/0,4 kV oraz linii rozdzielczych ni-
skiego napięcia, ustala się w obrębie linii rozgra-
niczających ulic i innych ciągów komunikacyj-
nych; w przypadku braku takich możliwoņci do-
puszcza się prowadzenie tych linii maksymalnie 
blisko poza liniami rozgraniczającymi ulic lub w 
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maksymalnym zbliżeniu do granic innych działek; 
4)  dla projektowanych stacji transformatorowo – 

rozdzielczych 15/0,4 kV ustala się miejsca lokali-
zacji na działkach o powierzchni od 30 m2 do 80 
m2(w zależnoņci od typu stacji), z bezpoņrednim 
dostępem od drogi publicznej; na terenie nowej 
zabudowy usługowej, położonym obok istnieją-
cych obiektów Echo Inwestment, nowe stacje 
15/0,4 kV powinny być lokalizowane według usta-
leń miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego tego terenu; 

5)  projektowane stacje transformatorowo–rozdziel-
cze 15/0,4 kV powinny być typu budynkowego 
lub kontenerowego; dopuszcza się także możli-
woņć ich wykonania jako obiektów podziemnych 
lub wkomponowanych w zabudowę terenu szcze-
gólnie na obszarach o funkcji usługowej; 

6)  ustala się skablowanie istniejących, kolidujących 
z zabudową napowietrznych linii ņredniego na-
pięcia 15 kV, według rysunku planu; 

7)  ustala się maksymalny zasięg strefy bezpieczeń-
stwa od napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych 15 kV szerokoņci 15 m, (po 7,5 m w pozio-
mie, licząc od osi przebiegu linii), dla którego 
obowiązuje: 

 a)  uzgodnienie działalnoņci inwestycyjnej z wła-
ņciwym zakładem energetycznym, 

 b)  zakaz sadzenia zieleni wysokiej pod linią elek-
troenergetyczną napowietrzną i w odległo-
ņciach poziomych mniejszych niż 10,0 m od 
osi linii; 

8)  w indywidualnych przypadkach lokalizacyjnych 
dopuszcza się możliwoņć zmniejszenia zasięgu tej 
strefy, o której mowa w pkt 7, po uzgodnieniu 
szczegółowych warunków technicznych z zarząd-
cą miejscowej sieci elektroenergetycznej; 

9)  ustala się likwidację istniejącej słupowej stacji 
transformatorowo - rozdzielczej 15/0,4 kV 8-0026 
oraz zasilającej ją linii napowietrznej 15 kV jako 
obiektów nieprzydatnych do zaspokojenia przy-
szłych potrzeb energetycznych obszaru oraz koli-
dujących z przyszłą zabudową; 

10)  realizacja budowy, przebudowy i modernizacji 
systemu elektroenergetycznego powinna być 
prowadzona w uzgodnieniu z zarządcą tego sys-
temu oraz z uwzględnieniem potrzeb niezbęd-
nych dla poszczególnych etapów zabudowy ob-
szaru objętego planem. 

§ 25. Ustalenia w zakresie łącznoņci publicz-
nej: 
1)  rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyj-

nej dla potrzeb łącznoņci stacjonarnej powinna 
być realizowana za pomocą kabli telekomunika-
cyjnych układanych w obrębie linii rozgraniczają-
cych ulic i innych ciągów komunikacyjnych. W 
przypadku braku takich możliwoņci dopuszcza się 
prowadzenie tych kabli maksymalnie blisko poza 
tymi liniami lub w maksymalnym zbliżeniu do 
tych działek; 

2)  na terenie objętym niniejszym planem nie do-
puszcza się lokalizowania nowych urządzeń 
nadawczo-przekaźnikowych telefonii bezprzewo-
dowej (komórkowej). 

§ 26. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji: 
1)  ustala się system ulic ogólnodostępnych, obsłu-

gujących obszar planu w skład, którego wchodzą 
ulice klasy: główna, zbiorcza, lokalna oraz dojaz-
dowa, okreņlone rysunkiem planu; 

2)  plan wyznacza „tereny ulic - KD” i „tereny komu-
nikacji pieszej - KX” z podstawowym przeznacze-
niem pod utrzymanie, modernizację i realizację 
ulic i ciągów pieszych oraz urządzeń związanych z 
ich obsługą, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami literowymi: 

 a)  KDG - ulice główne „G”, 
 b)  KDZ - ulice zbiorcze „Z”, 
 c)  KDL - ulice lokalne „L”, 
 d)  KDD-ulice dojazdowe „D”, 
 e)  KDX-ciągi pieszo - jezdne „DX", 
 f)  KX-ciągi piesze „KX”, 

dla których szczegółowe ustalenia okreņlono w 
częņci dotyczącej szczegółowych ustaleń dla 
układu komunikacyjnego; 

3)  plan ustala podział dróg publicznych ze wzglę-
dów funkcjonalnych i technicznych na klasy: „G”- 
główna, „Z” – zbiorcza, „L” - lokalna, „D” – do-
jazdowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 
parametry techniczne poszczególnych klas ulic 
powinny spełniać wymogi zawarte w ww. rozpo-
rządzeniu; 

4)  plan dopuszcza, w obrębie terenów zainwesto-
wanych, mniejsze szerokoņci pasów ulicznych w 
liniach rozgraniczających, niż podane w tabeli do-
tyczącej szczegółowych ustaleń komunikacyj-
nych, w przypadkach, gdy uzasadnia to istniejący 
wartoņciowy stan zagospodarowania lub zadrze-
wienia lub trudne warunki terenowe oraz istnieje 
możliwoņć wzajemnego rozmieszczenia elemen-
tów przekroju poprzecznego ulicy oraz urządzeń 
infrastruktury technicznej, odwodnienia ulicy i jej 
wysokoņciowego rozwiązania; 

5)  w ramach pasów drogowych ustala się prawo 
realizacji wyodrębnionych ņcieżek rowerowych; 
minimalna szerokoņć ņcieżki jednokierunkowej = 
1,5 m, dwukierunkowej = 2,0 m; dopuszcza się 
realizację ņcieżek łącznie z chodnikami na tere-
nach zabudowy, szczegółowe ustalenie lokalizacji 
w porozumieniu z zarządcą ulicy; 

6)  plan ustala na skrzyżowaniach ulic stosowanie 
narożnych ņcięć linii rozgraniczających o wielko-
ņci w zależnoņci od klas krzyżujących się dróg – 
ulic, zgodnie z warunkami technicznymi, nie 
mniejsze jednak niż 5 m x 5 m; w obrębie trójkąt-
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nego poszerzenia pasa drogowego obowiązuje 
zachowanie pola widocznoņci; 

7)  na terenach, o których mowa w pkt 1, w obrębie 
linii rozgraniczających ulicy, plan zakazuje lokali-
zacji nowych budynków i urządzeń nie związa-
nych z gospodarką drogową lub potrzebami ru-
chu drogowego; dopuszcza się lokalizację zieleni, 
urządzeń komunikacyjnych związanych z obsługą 
ruchu, a w szczególnoņci: przystanków komuni-
kacji zbiorowej, zatok postojowych, urządzeń 
związanych z utrzymaniem i eksploatacją tras 
oraz urządzeń infrastruktury technicznej, pod wa-
runkiem nienaruszania wymagań okreņlonych w 
odrębnych przepisach dotyczących dróg publicz-
nych, a także uzyskania zgody właņciwego za-
rządcy drogi; 

8)  plan ustala, iż wszystkie ulice wyszczególnione na 
rysunku planu i w tabeli, zarówno w zakresie re-
montu i przebudowy czy realizacji stanowią in-
westycje celu publicznego; 

9)  ogrodzenia działek budowlanych i innych nieru-
chomoņci nie mogą przekraczać wyznaczonych 
linii rozgraniczających ulic, z zastrzeżeniem pkt 4; 

10)  powiązania komunikacyjne obszaru z układem 
komunikacyjnym zewnętrznym realizowane będą 
za poņrednictwem drogi wojewódzkiej nr 484 
przebiegającej ulicą Wojska Polskiego. Z pozosta-
łym układem miasta obszar posiada powiązania 
komunikacyjne za poņrednictwem ulicy miejskiej 
przebiegającej po południowej granicy opraco-
wania (ulicy Armii Krajowej); 

11)  plan ustala dostępnoņć komunikacyjną ograni-
czoną do skrzyżowań z ulicą klasy G, ograniczoną 
do istniejących zjazdów i skrzyżowań istniejących 
i projektowanych z ulicy klasy Z oraz pełną do-
stępnoņć komunikacyjną do terenów i działek ob-
szaru opracowania z innych ulic okreņlonych ni-
niejszym planem (lokalnych i dojazdowych); 

12)  plan ustala, oprócz wyznaczonych parkingów, 
zasadę lokalizowania, wymaganej dla obsługi po-
szczególnych funkcji, iloņci miejsc postojowych 

dla samochodów w granicach własnych działek, 
poza podstawowymi pasami ruchu ulicy obsłu-
gującej; 

13)  ustala się następujące wskaźniki wyposażenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów: 

 a)  w terenach wielofunkcyjnych centrów usłu-
gowo-handlowych: od 10 do 23 miejsc par-
kingowych na 1000 m2 powierzchni sprzedaży, 
przy czym dolna granica iloņci wskazywanych 
miejsc postojowych traktowana jest jako wy-
magana, a górna – jako zalecana, 

 b)  w terenach o funkcji użytecznoņci publicznej 
minimum: 

  - dla obiektów handlowych i gastronomii in-
nych niż wskazane w lit. a - jedno stanowisko 
na każde rozpoczęte 20 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

  - dla zakładów produkcyjno – usługowych – 40 
miejsc na 100 zatrudnionych, 

  - dla obiektów hotelowych – jedno stanowisko 
na każde 2 miejsca noclegowe, 

  - dla pozostałych obiektów użytecznoņci pu-
blicznej – dwa stanowiska na każdy obiekt, a 
ponadto jedno stanowisko na każde 100 m2 
powierzchni użytkowej, 

 c)  w terenach o przeznaczeniu pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną minimum jedno 
stanowisko na jedno mieszkanie, maksimum 2 
stanowiska na 1 mieszkanie z uwzględnieniem 
miejsc postojowych w garażach, 

 d)  w terenach o przeznaczeniu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną dla jednego bu-
dynku maksimum - 4 stanowiska w garażach. 

 
Rozdział 4 

Przepisy szczegółowe dla układu komunikacyjnego 
 
§ 27. 1. Dla poszczególnych ulic, oznaczonych 

symbolami wg rysunku planu, ustala się następujące 
docelowe parametry funkcjonalno–techniczne: 
 

Symbol 
ulicy na 
planie 

Nazwa drogi, ulicy (charakterystyka 
przebiegu, odcinka) rodzaj działania 

Klasa 
ulicy 

Szerokoņć ulicy w liniach 
rozgraniczających (m) 

Liczba jezd-
ni/iloņć pasów 
ruchu - min. 
szer. jezdni 
(m) 

1 2 3 4 5 
1KDG Fragment istn. ulicy Armii Krajo-

wej/ustala się korektę linii rozgranicza-
jących w obrębie skrzyżowania z ul. 
Wojska Polskiego zgodnie z rys. planu 
oraz adaptację północnej linii rozgrani-
czającej 

G zgodnie z rys. planu 40 m 2/2 - 7,0 

1KDZ Fragment istn. ulicy Wojska Polskiego 
(przebieg drogi wojewódzkiej nr 484) – 
adaptacja wschodniej linii rozgranicza-
jącej wg stanu istniejącego 

Z zgodnie z rys. planu 
~10,0–12,5 m na wschód 
od granicy opracowania 
z poszerzeniami w rejo-
nie skrzyżowań 

1/2 - 7,0 
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2KDZ Fragment istn. ulicy 9 Maja– adaptacja 

południowej linii rozgraniczającej wg 
stanu istniejącego 

Z zgodnie z rys. planu 
~10,0–12,5 m na połu-
dnie od granicy opraco-
wania z poszerzeniem w 
rejonie skrzyżowania 

1/2 - 7,0 

1KDL Proj. ulica lokalna łącząca ulicę Armii 
Krajowej z ul. Kolejową, biegnąca czę-
ņciowo po ņladzie istn. ul. Janusza 
Groszkowskiego. Realizacja nowego 
odcinka i modernizacja istniejącego 

L 15,0 1/2 - 6,0 

2KDL Istn. ulica Kolejowa (fragment od ul. 
Wojska Polskiego do ul. Kazimierza 
Kopeckiego) – adaptacja przebiegu i 
modernizacja ulicy do założonych pa-
rametrów 

L Zmienna 12,0–20,0 1/2 - 6,0 

3KDL Proj. ulica lokalna wzdłuż rzeki Rakówki, 
fragmentem po ņladzie istn. ul. K. Ko-
peckiego, o przebiegu zgodnie z rys. 
planu od ul. Kolejowej do ul. Wojska 
Polskiego- realizacja nowego odcinka i 
modernizacja istn. Istniejąca zabudowa 
usługowa w pasie drogowym – do ad-
aptacji czasowej 

L Zmienna 12,0–15,0 1/2 - 6,0 

4KDL Istn. ul. L. Nehrebeckiego – adaptacja L 15,0 1/2 - 6,0 
1KDD Istn. ul. K. Szpotańskiego, od ul.3KDL, 

adaptacja 
D 13,0 1/2 - 5,0 

2KDD Istn. ulica, od 4KDL do 1KDD D 15,0 1/2 - 5,0 
3KDD Proj. ulica, odchodząca od ul.2KDD, 

zakończona miejscem do zawracania 
pojazdów, o przebiegu zgodnie z rys. 
planu 

D 10,0 1/2 - 5,0 

4KDD Proj. ulica o przebiegu zgodnie z rys. 
planu, od ul. L. Nehrebeckiego do ul. L. 
Nehrebeckiego 

D Zmienna 10,0-23,0 1/2 - 5,0 

5KDD Istn. ul. A.J. Morawskiego – odchodząca 
od ul. Kolejowej zakończona placem do 
zawracania pojazdów 25,0x25,0 / adap-
tacja 

D 15,0 1/2 - 5,0 

6KDD Istn. ul. S. Fryzego – odchodząca od ul. 
Kolejowej zakończona placem do za-
wracania pojazdów 20,0x20,0, adaptacja 
i modernizacja 

D 15,0 1/2 - 5,0 

7KDD Istn. ul. S. Szpora – odchodząca od ul. 
Kolejowej zakończona placem do za-
wracania pojazdów, korekta przebiegu 
przy ul. Kolejowej, realizacja i moderni-
zacja ulicy 

D Zmienna 15,0-23,0 1/2 - 5,0 

8KDD Fragment ul. Kolejowej od ul. K. Kopec-
kiego do ul. Armii Krajowej – wjazd i 
zjazd z ul. Armii Krajowej jedynie na 
zasadzie prawoskrętów 

D Zmienna 9,0-10,0 1/2 - 5,0 

9KDD Istniejąca ul. M. Pożaryskiego odcho-
dząca od ul. Kolejowej zakończona pla-
cem do zawracania pojazdów 

D 15,0 1/2 -5,0 

10KDD Proj. ul. dojazdowa, odchodząca od 
ulicy 1KDL, zakończona placem do za-
wracania pojazdów, o przebiegu zgod-
nie z rys. planu 

D 15,0 1/2 –5,0 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 230 – 15148 – Poz. 1855 
 
1KDX Ciąg pieszo–jezdny, odchodzący od ul. 

3KDD, o przebiegu zgodnie z rys. planu, 
zakończony placem do zawracania po-
jazdów 

DX 8,0 - 

2KDX Ciąg pieszo–jezdny odchodzący od 
2KDZ, częņciowo po ņladzie istn. ul. 
Nadrzecznej 

DX Zmienna 7,0–10,0 - 

1KX-2KX wyznaczone ciągi piesze o przebiegach 
zgodnie z rys. planu 

X zgodnie z rys. planu 4,0–
5,0 

- 

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

1ZP (kt,kx), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zieleń urządzona stanowiąca 

teren publicznie dostępny, 
 b)  dopuszczalne - tereny korytarzy technologicz-

nych infrastruktury technicznej, tereny głów-
nych ciągów pieszych; 

2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-
nia terenu: 

 a)  możliwoņć realizacji: 
  - nowych nasadzeń zieleni, 
  - obiektów małej architektury, ciągów pie-

szych i ņcieżek rowerowych, 
  - oņwietlenia, 
  - innych sieci infrastruktury technicznej, jedy-

nie jako sieci podziemne, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania wielkoformatowych noņników 

reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony przyległych 
ulic; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 70%, 
 b)  zachowanie wartoņciowej zieleni istniejącej; 
4)  warunki i zasady, dotyczące komunikacji i infra-

struktury technicznej: 
 a)  odprowadzenie wód deszczowych – do sieci 

istniejącej w 1KDZ, 2KDZ, 
 b)  zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-

cej miejskiej sieci elektroenergetycznej dystry-
bucji energii, z istniejących stacji transforma-
torowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 c)  obsługa komunikacyjna z ulic: 1KDZ, 2KDZ. 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 

2U,MN,MW(ks), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, 

 b)  dopuszczalne - parkingi, 
 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 

 a)  możliwoņć realizacji: 
  - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 

jednorodzinnej, 
  - zabudowy usług komercyjnych, publicznych 

o uciążliwoņci nie przekraczającej granic wła-
snych działki lub lokalu, 

  - zabudowy towarzyszącej zabudowie miesz-
kaniowej - gospodarczej i garażowej, 

  - zabudowy towarzyszącej zabudowie usłu-
gowej – magazynowej, socjalnej, biurowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów składowych, hurtowego handlu za-

równo w budynkach, jak i poza nimi, 
  - usług związanych z transportem, handlem 

materiałami budowlanymi, ciężkim sprzętem 
AGD, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem z wyjątkiem sezonowych ogródków 
gastronomicznych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - należy każdorazowo uzgadniać możliwoņć i 
warunki lokalizacji wszelkiej zabudowy w od-
ległoņciach mniejszych niż 5 m od przebiega-
jącego przez teren jednostki urbanistycznej 
sieci ciepłowniczej, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu, z zachowaniem ustalonych 
linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowanej w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - zakaz lokalizowania zabudowy towarzyszącej 
od strony ulic: 9 Maja i Wojska Polskiego, 

  - od strony ulicy Wojska Polskiego dopuszcza 
się realizację ogrodzeń pełnych, z zakazem 
stosowania prefabrykatów betonowych, o 
formie nawiązującej do ņródmiejskiego cha-
rakteru zabudowy, o maksymalnej wysoko-
ņci 1,5 m oraz żywopłoty, 
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  - zakaz realizacji ogrodzeń pełnych od strony 

terenu 3ZP oraz 5ZP(mn), 
  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki – do 70%, 
  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 

2,1, 
  - wykorzystanie terenu działki nr 5 obr. 13 

zgodnie z ustalonym przeznaczeniem - jedy-
nie po przyłączeniu do terenów działek bez-
poņrednio z nią sąsiadujących, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi, a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 7,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 11,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 7,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 9,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy mie-
szkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 

 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-
warzyszącej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - w przypadku budowy w granicy z działką 
sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział wtórny 

możliwy w celu powiększenia nieruchomoņci są-
sied nich lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 3%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 1KDZ, 2KDZ, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-

jącej sieci w 1KDZ, 2KDZ, 
 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-

cej sieci w 1KDZ, 2KDZ, 
 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDZ, 
2KDZ, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
omawianym terenie, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu: 
  - poprzez istniejące i projektowane zjazdy z 

ulic: 1KDZ, 2KDZ, 
  - nieruchomoņci składającej się z działek nr 12, 

13/1 i 13/2 obr. 13 - poprzez istniejący zjazd 
oraz teren działki nr 10 obr. 13, na zasadach 
istniejącej służebnoņci przechodu i przejazdu, 

  - nieruchomoņć, o której mowa w tiret 2 - do-
puszcza się dodatkowy dojazd z 2KDX wy-
łącznie dla właņcicieli tej nieruchomoņci i tyl-
ko dla pojazdów o dopuszczalnej masie cał-
kowitej do 2,5 t, 

  - działki nr 5 obr.13 - po jej przyłączeniu do 
działki bezpoņrednią z nią sąsiadującą, po-
przez teren tej działki z ulic 1 KDZ, 2 KDZ. 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3ZP, 

ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: podstawowe – zieleń urzą-

dzona stanowiąca teren publicznie dostępny; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - nowych nasadzeń zieleni, 
  - obiektów małej architektury, ciągów pie-

szych, 
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  - oņwietlenia, 
  - innych sieci infrastruktury technicznej, jedy-

nie jako sieci podziemne, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania wszelkich noņników reklamo-

wych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony przyległych 
ulic, ciągów pieszo-jezdnych; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%, 
 b)  zachowanie wartoņciowej zieleni istniejącej; 
4)  warunki i zasady, dotyczące komunikacji i infra-

struktury technicznej: 
 a)  odprowadzenie wód deszczowych – nie doty-

czy, 
 b)  zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-

cej miejskiej sieci elektroenergetycznej dystry-
bucji energii, z istniejących stacji transforma-
torowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 c)  obsługa komunikacyjna z ulicy: 2KDZ poprzez 
2KDX. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 
4U,MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 b)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - usługowej, służącej prowadzeniu działalno-

ņci nieuciążliwej, 
  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 

gospodarczej i garażowej, 
 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów o funkcji sal tanecznych, dyskotek, 

organizacji przyjęć, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, usług i han-
dlu towarami wymagającymi dostaw samo-
chodami ciężarowymi, np. materiałami bu-
dowlanymi, ciężkim sprzętem AGD, mebla-
mi, zakładów tapicerskich, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - należy każdorazowo uzgadniać możliwoņć i 
warunki lokalizacji wszelkiej zabudowy w od-

ległoņciach mniejszych niż 5 m od przebiega-
jącego przez teren jednostki urbanistycznej 
sieci ciepłowniczej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy dopusz-
czalnej, towarzyszącej wbudowaną w bryłę 
budynku o funkcji podstawowej lub jako 
obiekty wolnostojące, 

  - forma zabudowy o funkcji podstawowej – 
wolnostojąca, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy towarzyszącej w granicach działek we-
wnątrz przedmiotowego terenu, z zachowa-
niem ustalonych linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa towarzysząca 
w granicy, nakazuje się grupowanie z nią za-
budowy nowej, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 50%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,5, 

  - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z pre-
fabrykatów betonowych, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi, a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej, usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 11,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
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  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do dłuższych granic działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - dopuszcza się stosowanie dachów koperto-
wych, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, w przypadku budowy w 
granicy z działką sąsiednią dopuszcza się da-
chy jednospadowe, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 4U,MN, a docelowo z zaprojektowanego 
w 1KDZ i 6KT, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w 1KDZ i projektowanej w 6KT, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 1KDZ i projektowanej w 6KT, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDZ, 
 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 

omawianym terenie 4U,MN, 
 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 

powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu z ulicy 1KDZ; 
5. Dla terenu oznaczonego symbolem 

5ZP(mn), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zieleń urządzona stanowiąca 

teren publicznie dostępny, 
 b)  dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji: 

  - nowych nasadzeń zieleni, 
  - obiektów małej architektury, ciągów pie-

szych i ņcieżek rowerowych, 
  - boisk sportowych, 
  - sieci infrastruktury technicznej, jedynie jako 

sieci podziemne, 
  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz towarzyszącej zabudowie mieszkanio-
wej - gospodarczej i garażowej – jedynie na 
działkach z wyznaczoną nieprzekraczalną li-
nią zabudowy, 

 b)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony przyległych 
ulic rzeki Rakówki, za wyjątkiem ogrodzeń 
istniejących działek z zabudową przeznaczo-
ną do adaptacji tymczasowej, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się realizację towarzyszącej wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podsta-
wowej lub jako obiekty wolnostojące, 

  - forma zabudowy o funkcji podstawowej – 
wolnostojąca, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 15%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
0,3, 

  - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z pre-
fabrykatów betonowych, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 
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  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 

usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej: 
  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 

(nie dotyczy dachów lukarn), 
  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 

punktu dachu - do 6,0 m, 
 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 2,5 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 4,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do dłuższych granic działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - dopuszcza się stosowanie dachów koperto-
wych, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, w przypadku budowy w 
granicy z działką sąsiednią dopuszcza się da-
chy jednospadowe, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 70%, dla terenów, gdzie dopuszczo-
na jest zabudowa – 30%, 

 b)  zachowanie wartoņciowej istniejącej zieleni 
wysokiej; 

5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu projekto-

wanego w 2KDX, 6KT i istniejącego w terenie 
11ZP, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do pro-
jektowanej sieci w 2KDX i projektowanej w 
6KT, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych spadkiem 
naturalnym terenu do rzeki, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci w 

2KDX, 
 f)  zaopatrzenie w ciepło z projektowanej sieci w 

2KDX i z istniejącego w terenie 4U,MN i 7U, 
 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 

powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu z ulicy 2KDZ poprzez ciąg 
pieszo-jezdny 2KDX. 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 6KT, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny kory-

tarzy technologicznych infrastruktury technicznej; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - innych sieci infrastruktury technicznej, jedy-

nie jako sieci podziemne, 
  - nowych nasadzeń zieleni, obiektów małej 

architektury, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony terenów pu-
blicznych, 

 c)  adaptacja istniejących sieci infrastruktury 
technicznej, 

 d)  nakaz porządkowania terenu, z możliwoņcią 
wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni, nie-
kolidującej z przebiegiem sieci infrastruktury 
technicznej; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 80%, 
 b)  zachowanie wartoņciowej zieleni istniejącej; 
4)  warunki i zasady, dotyczące komunikacji: obsługa 

komunikacyjna z ulicy 1KDZ. 
7. Dla terenu oznaczonego symbolem 

7U,MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 b)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - zabudowy usług komercyjnych, publicznych 

o uciążliwoņci nie przekraczającej granic wła-
snych działki lub lokalu, 

  - zabudowy towarzyszącej zabudowie miesz-
kaniowej - gospodarczej i garażowej, 

  - zabudowy towarzyszącej zabudowie usłu-
gowej – magazynowej, socjalnej, biurowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
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budynkach, jak i poza nimi, 
  - usług związanych z transportem, handlem 

materiałami budowlanymi, ciężkim sprzętem 
AGD, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem z wyjątkiem sezonowych ogródków 
gastronomicznych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - należy każdorazowo uzgadniać możliwoņć i 
warunki lokalizacji wszelkiej zabudowy w od-
ległoņciach mniejszych niż 5 m od przebiega-
jącego przez teren jednostki urbanistycznej 
sieci ciepłowniczej, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu oraz w granicy z terenem 
8U(ks,e), z zachowaniem ustalonych linii za-
budowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowane w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - zakaz lokalizowania zabudowy towarzyszącej 
od strony ulicy 1KDZ, 

  - od strony ulicy 1KDZ oraz terenu 8U(ks,e) 
dopuszcza się realizację ogrodzeń pełnych, z 
zakazem stosowania prefabrykatów betono-
wych, o formie nawiązującej do ņródmiej-
skiego charakteru zabudowy, o maksymalnej 
wysokoņci 1,5 m, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 60%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,8, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 11,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów mieszkaniowej i 
usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - dopuszcza się stosowanie dachów koperto-
wych, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, w przypadku budowy w 
granicy z działką sąsiednią dopuszcza się da-
chy jednospadowe, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział wtórny 

możliwy w przypadku dokonywania podziałów w 
celu powiększenia działek sąsiednich lub regulacji 
granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w omawianym terenie i projektowanego w 
1KDZ, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w 1KDZ i projektowanej w 6KT, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
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cej sieci w 1KDZ i projektowanej w 6KT, 
 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDZ i 
w omawianym terenie, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
omawianym terenie, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 
ulicy 1KDZ. 

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 
8U(ks,e), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, 
 b)  dopuszczalne – parkingi, stacje transformato-

rowo-rozdzielcze, 
 c)  uzupełniające – infrastruktura techniczna, mała 

architektura, zieleń; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - zabudowy usług komercyjnych, 
  - zabudowy usług publicznych, 
 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych i hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem i ciężkim 
sprzętem zmechanizowanym (np. usług 
dźwigowych), 

  - ogrodzeń pełnych i z prefabrykatów beto-
nowych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
zabudowy: 

  - nakaz zapewnienia pieszej dostępnoņci tere-
nu z uwzględnieniem potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, 

  - nakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-
dów stałych jako wbudowanych w kubatury 
budynków, 

  - dopuszcza się lokalizowanie słupów ogło-
szeniowych, tablic informacyjnych, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji sezono-
wych ogródków gastronomicznych, 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - należy każdorazowo uzgadniać możliwoņć i 
warunki lokalizacji wszelkiej zabudowy w od-
ległoņciach mniejszych niż 5 m od przebiega-
jącego przez teren jednostki urbanistycznej 
sieci ciepłowniczej, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu oraz w granicy z terenem 
9MN,U, z zachowaniem ustalonych linii za-

budowy, 
  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 

występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - dopuszcza się możliwoņć realizacji obiektów 
tymczasowych, obiektów niezwiązanych 
trwale z gruntem, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu – do 70%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,4, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy: 
  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 

(nie dotyczy dachów lukarn), 
  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 

punktu dachu - do 11,0 m, z możliwoņcią lo-
kalnych przewyższeń do 13,0 m, na po-
wierzchni nie większej niż 20% powierzchni 
zabudowy, 

 f)  zasady kształtowania dachów: 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia albo płaskie, 
  - dopuszcza się stosowanie dachów koperto-

wych, 
  - kąty nachylenia dachów w przypadku sto-

sowania dachów spadzistych: 15°-45°, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we; 
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3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – dla całego terenu 5%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w omawianym terenie i projektowanego w 
1KDZ i w 3KDL, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w 1KDZ, projektowanej w 3KDL, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do projek-
towanej sieci w 3KDL i istniejącej w 1KDZ, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci w 
3KDL i istniejącej w 1KDZ, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z projektowanej sieci w 
3KDL i istniejącej w omawianym terenie, 

 g)  parkingi dla wszystkich budynków powinny 
mieņcić się w przedmiotowym terenie, 

 h)  dojazd do terenu z ulicy 1KDZ – poprzez istnie-
jące zjazdy oraz poprzez projektowane z 3KDL; 
9. Dla terenu oznaczonego symbolem 

9MN,U, ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 b)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - zabudowy usług komercyjnych, publicznych, 
  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 

gospodarczej i garażowej, 
  - towarzyszącej zabudowie usługowej – ma-

gazynowej, socjalnej, biurowej, 
b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, handlem 
materiałami budowlanymi, ciężkim sprzętem 
AGD, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem z wyjątkiem sezonowych ogródków 
gastronomicznych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - należy każdorazowo uzgadniać możliwoņć i 
warunki lokalizacji wszelkiej zabudowy w od-

ległoņciach mniejszych niż 5 m od przebiega-
jącego przez teren jednostki urbanistycznej 
sieci ciepłowniczej, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu oraz w granicy z terenem 
8U(ks,e), z zachowaniem ustalonych linii za-
budowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy no-
wej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowane w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - zakaz lokalizowania zabudowy towarzyszącej 
od strony ulicy 1KDZ, 

  - od strony ulicy Wojska Polskiego oraz terenu 
8U(ks,e) dopuszcza się realizację ogrodzeń 
pełnych, z zakazem stosowania prefabryka-
tów betonowych, o formie nawiązującej do 
ņródmiejskiego charakteru zabudowy, o 
maksymalnej wysokoņci 1,5 m oraz żywopło-
ty, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 50%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,5, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
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wej: 
  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 

(nie dotyczy dachów lukarn), 
  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 

punktu dachu - do 11,0 m, 
 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - dopuszcza się stosowanie dachów koperto-
wych, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
h)  zasady kształtowania dachów zabudowy towa-

rzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu projekto-

wanego w 1KDZ i istniejącego w omawianym 
terenie, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej i projektowanej sieci w 1KDZ oraz istnie-
jącej w terenie 8U(ks,e), 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 1KDZ, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDZ, 
 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 

omawianym terenie, 
 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 

powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 
ulicy: 1KDZ. 

10. Dla terenu oznaczonego symbolem 
10KS(zp), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – parkingi, stanowiące teren 

publicznie dostępny, 
 b)  dopuszczalne – zieleń urządzona; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - parkingów wraz z drogami dojazdowymi, 
  - ciągów pieszych i ņcieżek rowerowych, 
  - obiektów małej architektury, 
  - oņwietlenia, 
  - innych sieci infrastruktury technicznej, jedy-

nie jako sieci podziemne, 
  - nowych nasadzeń zieleni, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony przyległych te-
renów, 

 c)  nakaz przebudowy istniejącej linii elektroener-
getycznej SN15kV – likwidacja sieci napo-
wietrznej i budowa sieci kablowej wg rys. pla-
nu (załącznik nr 3 do uchwały), 

 d)  do czasu likwidacji linii napowietrznej obowią-
zuje strefa bezpieczeństwa i zasady według § 
24 pkt 7 i 8; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%, 
 b)  maksymalne zachowanie wartoņciowej istnie-

jącej zieleni wysokiej w ramach powierzchni 
biologicznie czynnej; 

4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  odprowadzenie wód deszczowych – do projek-

towanej sieci w 3KDL lub ze spadkiem po te-
renie, 

 b)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 c)  dojazd do terenu z ulicy 3KDL. 
11. Dla terenu oznaczonego symbolem 

11ZP(us,kx,kt), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zieleń urządzona stanowiąca 

teren publicznie dostępny, 
 b)  dopuszczalne – sport i rekreacja, ciągi piesze, 

ņcieżki rowerowe, korytarze technologiczne; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - nowych nasadzeń zieleni, 
  - obiektów małej architektury, ciągów pie-

szych i ņcieżek rowerowych, 
  - boisk sportowych, 
  - oņwietlenia, 
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  - innych sieci infrastruktury technicznej, jedy-

nie jako sieci podziemne, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony przyległych 
ulic, rzeki Rakówki, 

 c)  nakaz porządkowania terenu, z możliwoņcią 
wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 70%, 
 b)  zachowanie wartoņciowej istniejącej zieleni 

wysokiej, 
 c)  nakaz realizacji pasa zieleni ņredniowysokiej i 

niskiej o szerokoņci min.8m od strony terenu 
8U(ks,e) oraz 10KS(zp); 

4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu projekto-

wanego w 3KDL, 
 b)  odprowadzenie wód deszczowych – po-

wierzchniowo do rzeki Rakówki, 
 c)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 d)  dojazd do terenu z ulic: 3KDL, 2KDX. 
12. Dla terenu oznaczonego symbolem 12U, 

ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, 
 b)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - usługowej, służącej prowadzeniu działalno-

ņci nieuciążliwej, 
  - towarzyszącej zabudowie usługowej - go-

spodarczej i garażowej, 
 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów o funkcji sal tanecznych, dyskotek, 

organizacji przyjęć, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, usług i han-
dlu towarami wymagającymi dostaw samo-
chodami ciężarowymi, np. materiałami bu-
dowlanymi, ciężkim sprzętem AGD, mebla-
mi, zakładów tapicerskich, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 

liniami zabudowy - wg rysunku planu, 
  - należy każdorazowo uzgadniać możliwoņć i 

warunki lokalizacji wszelkiej zabudowy w od-
ległoņciach mniejszych niż 5 m od przebiega-
jącego przez teren jednostki urbanistycznej 
sieci ciepłowniczej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy towarzy-
szącej wbudowaną w bryłę budynku o funk-
cji podstawowej lub jako obiekty wolnosto-
jące, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu, z zachowaniem ustalonych 
linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 70%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,5, 

  - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z pre-
fabrykatów betonowych, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy usługowej: 
  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 

(nie dotyczy dachów lukarn), 
  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 

punktu dachu - do 11,0 m, 
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 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy usłu-
gowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do dłuższych granic działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - dopuszcza się stosowanie dachów koperto-
wych, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, w przypadku budowy w 
granicy z działką sąsiednią dopuszcza się da-
chy jednospadowe, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu projekto-

wanego w 1KDZ, 3KDL, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do pro-

jektowanej sieci w 1KDZ, 3KDL, 
 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-

cej sieci w 1KDZ i projektowanej w 3KDL, 
 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDZ i 
projektowanej sieci w 3KDL, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
omawianym terenie i projektowanej sieci w 
3KDL, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu z ulic: 1KDZ, 3KDL. 
13. Dla terenu oznaczonego symbolem 

13MN,U, ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, zabudowa usługowa, 
 b)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 

 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - zabudowy usług komercyjnych, publicznych, 
  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 

gospodarczej i garażowej, 
  - towarzyszącej zabudowie usługowej – ma-

gazynowej, socjalnej, biurowej, 
 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, handlem 
materiałami budowlanymi, ciężkim sprzętem 
AGD, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - należy każdorazowo uzgadniać możliwoņć i 
warunki lokalizacji wszelkiej zabudowy w od-
ległoņciach mniejszych niż 5 m od przebiega-
jącego przez teren jednostki urbanistycznej 
sieci ciepłowniczej, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu, z zachowaniem ustalonych 
linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowane w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - zakaz lokalizowania zabudowy towarzyszącej 
od strony ulicy 1KDZ, 3KDL, 

  - od strony ulicy 1KDZ dopuszcza się realizację 
ogrodzeń pełnych, z zakazem stosowania 
prefabrykatów betonowych, o formie nawią-
zującej do ņródmiejskiego charakteru zabu-
dowy, o maksymalnej wysokoņci 1,5 m, 

  - zakaz realizacji ogrodzeń pełnych od strony 
ulicy 3KDL, terenu 17 ZP,KT(kx),18ZP,KT(kx),-
1KDX, 1KX, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 40%, 

  - nakaz przebudowy istniejącej linii elektro-
energetycznej SN15 kV – likwidacja sieci na-
powietrznej i budowa sieci kablowej wg rys. 
planu (załącznik nr 3 do uchwały), 

  - do czasu likwidacji linii napowietrznej obo-
wiązuje strefa bezpieczeństwa i zasady we-
dług § 24 pkt 7 i 8, 

  - dopuszcza się możliwoņć realizacji obiektów 
tymczasowych, obiektów niezwiązanych 
trwale z gruntem, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,2, 
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 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 11,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów mieszkaniowej i 
usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - dopuszcza się stosowanie dachów koperto-
wych, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 

  - w przypadku budowy w granicy z działką 
sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział wtórny 

możliwy pod warunkiem (alternatywnie): 
 a)  wykorzystania proponowanych na rys. planu 

granic działek, 
 b)  zachowania: 
  - bezpoņredniego dostępu do ulicy 1KDZ, 

3KDL, 3KDD, 
  - kąta położenia granic działek 90o w stosunku 

do pasa drogowego ulicy 3KDL, minimalnej 
szerokoņci frontu działki po podziale – 20 m, 

  - minimalnej powierzchni działki 600 m2, 
 c)  warunki, o których mowa w lit. a i b nie muszą 

być spełnione w przypadku dokonywania po-
działów w celu powiększenia działek sąsied-
nich lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 15%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu projekto-

wanego w 1KDZ, 3KDL,3KDD, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do pro-

jektowanej sieci w 1KDZ, 3KDL,3KDD, 
 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-

cej sieci w 1KDZ i projektowanej w 
3KDL,3KDD, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDZ i 
projektowanej w 3KDL, 3KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
omawianym terenie i projektowanej w 3KDL, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 
ulicy 1KDZ bezpoņrednio oraz poprzez teren 
1KX i projektowane z ulicy 3KDL, 3KDD, 1KDX. 

14. Dla terenu oznaczonego symbolem 14E, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe - stacja transformatorowo–

rozdzielcza, 
 b)  uzupełniające – zieleń uporządkowana; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  adaptacja istniejącego budynku stacji trans-

formatorowo-rozdzielczej 15/0,4/0,23 kV, 
 b)  zakaz umieszczania noņników reklamowych, 
 c)  zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefa-

brykatów betonowych; 
3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
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 a)  zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i ņredniowy-

sokiej, 
 b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%; 
4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: obsłu-

ga komunikacyjna z ulicy 3KDL. 
15. Dla terenu oznaczonego symbolem 

15U,MN, ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 b)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - zabudowy usług komercyjnych, publicznych, 
  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 

gospodarczej i garażowej, 
  - towarzyszącej zabudowie usługowej – ma-

gazynowej, socjalnej, biurowej, 
 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, handlem 
materiałami budowlanymi, ciężkim sprzętem 
AGD, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem z wyjątkiem sezonowych ogródków 
gastronomicznych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - należy każdorazowo uzgadniać możliwoņć i 
warunki lokalizacji wszelkiej zabudowy w od-
ległoņciach mniejszych niż 5 m od przebiega-
jącego przez teren jednostki urbanistycznej 
sieci ciepłowniczej, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu, z zachowaniem ustalonych 
linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowanej w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - zakaz lokalizowania zabudowy towarzyszącej 
od strony ulicy 1KDZ, 4KDL, 

  - od strony ulicy 1KDZ dopuszcza się realizację 
ogrodzeń pełnych, z zakazem stosowania 
prefabrykatów betonowych, o formie nawią-
zującej do ņródmiejskiego charakteru zabu-

dowy, o maksymalnej wysokoņci 1,5 m, 
  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki – do 80%, 
  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 

2,1, 
 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 11,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
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  - dachy dwu lub wielospadowe, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub  regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 3%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu projekto-

wanego w 1KDZ,1KX, 1KDX i z istniejącego w 
1KDD, 4KDL, 2KDD, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w 4KDL, 1KDD, 2KDD i projektowa-
nej sieci w 1KDZ, 1KDX, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 1KDZ, 4KDL, 1KDD, 2KDD i projek-
towanej sieci w 1KDX, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDZ, 
4KDL, 1KDD, 2KDD,1KX, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
2KDD i w omawianym terenie i projektowanej 
sieci w 1KDD, 4KDL, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 
ulicy: 1KDZ bezpoņrednio oraz poprzez teren 
1KX, oraz ulic: 4KDL, 1KDD, 2KDD, 1KDX. 

16. Dla terenu oznaczonego symbolem 
16MN(u), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, 
 b)  dopuszczalne – zabudowa usługowa, 
 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - usługowej, służącej prowadzeniu działalno-

ņci nieuciążliwej (biura, gabinety, drobne rze-
miosło), 

  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 
gospodarczej i garażowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów o funkcji sal tanecznych, dyskotek, 

organizacji przyjęć, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, usług i 
handlu towarami wymagającymi dostaw 
samochodami ciężarowymi, np. materiałami 
budowlanymi, ciężkim sprzętem AGD, me-
blami, zakładów tapicerskich, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu, z zachowaniem ustalonych 
linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowanej w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 70%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
2,1, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 

przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 11,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
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(nie dotyczy dachów lukarn), 
  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 

punktu dachu - do 5,0 m, 
 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: 
 a)  wydzielenie działek z zastosowaniem przebie-

gu linii rozgraniczających; 
 b)  podział możliwy w celu powiększenia nieru-

chomoņci sąsiednich lub regulacji granic; 
4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 1KDD i projektowanego w 3KDD, 1KDX, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-

jącej sieci w 1KDD i projektowanej w 1KDX i 
3KDD, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 1KDD, 1KDX i projektowanej w 
3KDD, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci w 
1KDD, 3KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z projektowanej sieci w 
1KDD, 1KDX, 3KDD, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu z ulic: 1KDD, 3KDD, 1KDX. 
17. Dla terenu oznaczonego symbolem 

17ZP,KT(kx), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zieleń urządzona stanowiąca 

teren publicznie dostępny, korytarze techno-
logiczne, 

 b)  dopuszczalne – ciągi piesze, ņcieżki rowerowe; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 

 a)  możliwoņć realizacji: 
  - nowych nasadzeń zieleni, 
  - obiektów małej architektury, ciągów pie-

szych i ņcieżek rowerowych, 
  - oņwietlenia, 
  - innych sieci infrastruktury technicznej, jedy-

nie jako sieci podziemne, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony przyległych 
ulic, 

 c)  nakaz porządkowania terenu, z możliwoņcią 
wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 70%, 
 b)  zachowanie wartoņciowej istniejącej zieleni 

wysokiej; 
4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu projekto-

wanego w 3KDD, 
 b)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-

cej i projektowanej kanalizacji deszczowej w 
ul. 3KDD i 1KDX, 

 c)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 d)  dojazd do terenu z ulic: 3KDD, 1KDX. 
18. Dla terenu oznaczonego symbolem 

18ZP,KT(kx), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zieleń urządzona stanowiąca 

teren publicznie dostępny, korytarze techno-
logiczne, 

 b)  dopuszczalne – ciągi piesze, ņcieżki rowerowe; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - nowych nasadzeń zieleni, 
  - obiektów małej architektury, ciągów pie-

szych i ņcieżek rowerowych, 
  - oņwietlenia, 
  - innych sieci infrastruktury technicznej, jedy-

nie jako sieci podziemne, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony przyległych 
ulic, 

 c)  nakaz porządkowania terenu, z możliwoņcią 
wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
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czynnej – 70%, 
 b)  zachowanie wartoņciowej istniejącej zieleni 

wysokiej; 
4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu projekto-

wanego w 3KDL, 3KDD, 
 b)  odprowadzenie wód deszczowych – po-

wierzchniowo w przedmiotowym terenie i do 
projektowanej sieci w 3KDL, 

 c)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 d)  dojazd do terenu z ulic: 3KDL, 3KDD. 
19. Dla terenu oznaczonego symbolem 

19MN(u), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, 
 b)  dopuszczalne – zabudowa usługowa, 
 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - usługowej, służącej prowadzeniu działalno-

ņci nieuciążliwej (biura, gabinety, drobne rze-
miosło), 

  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 
gospodarczej i garażowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów o funkcji sal tanecznych, dyskotek, 

organizacji przyjęć, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, usług i 
handlu towarami wymagającymi dostaw 
samochodami ciężarowymi, np. materiałami 
budowlanymi, ciężkim sprzętem AGD, me-
blami, zakładów tapicerskich, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu, z zachowaniem ustalonych 
linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowanej w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-

ko obiekty wolnostojące, 
  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki – do 70%, 
  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 

2,1, 
 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 

przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 11,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 
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4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 1KDD i projektowanego w 3KDL, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-

jącej sieci w 3KDL, 1KDD, 
 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-

cej sieci w 3KDL, 1KDD i projektowanej sieci w 
3KDD, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDD i 
projektowanej w 3KDD, 3KDL, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
1KDD i projektowanej sieci w 3KDL, 3KDD, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu z ulic: 3KDL, 1KDD, 3KDD. 
20. Dla terenu oznaczonego symbolem 

20MN,U, ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 b)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - zabudowy usług komercyjnych, publicznych, 
  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 

gospodarczej i garażowej, 
  - towarzyszącej zabudowie usługowej – ma-

gazynowej, socjalnej, biurowej, 
 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 

  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 
składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, handlem 
materiałami budowlanymi, ciężkim sprzętem 
AGD, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem z wyjątkiem sezonowych ogródków 
gastronomicznych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowanej w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-

towego terenu, z zachowaniem ustalonych 
linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 70%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
2,1, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 11,5 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
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 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 3%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 3KDL, 4KDL, 1KDD, 2KDD, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-

jącej sieci w 3KDL, 4KDL, 1KDD, 2KDD, 
 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-

cej sieci w 3KDL, 4KDL, 1KDD, 2KDD, 
 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 3KDL, 
4KDL, 1KDD, 2KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
3KDL, 4KDL, 1KDD, 2KDD, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 
ulicy: 3KDL, 4KDL, 1KDD, 2KDD. 

21. Dla terenu oznaczonego symbolem 21KS, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: podstawowe – parkingi, 

stanowiące teren publicznie dostępny; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 
 a)  adaptacja istniejącego parkingu, 
 b)  możliwoņć realizacji: 
  - obiektów małej architektury, 
  - sieci infrastruktury technicznej, jedynie jako 

sieci podziemne, 
  - nowych nasadzeń zieleni, 
  - dojazdu do terenu 22U, 
 c)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony przyległych 
dróg; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 5%, 

 b)  zachowanie wartoņciowej istniejącej zieleni 
wysokiej; 

4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  odprowadzenie wód deszczowych – do istnie-

jącej sieci w 4KDL, 
 b)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 c)  dojazd do terenu z ulicy 4KDL. 
22. Dla terenu oznaczonego symbolem 22U, 

ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, 
 b)  uzupełniające – infrastruktura techniczna, mała 

architektura; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji usług: 
  - komercyjnych, 
  - publicznych, 
 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych i hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem i ciężkim 
sprzętem zmechanizowanym (np. usług 
dźwigowych), 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady realizacji zabudowy: 
  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 

liniami zabudowy - wg rysunku planu, 
  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-

wy w granicach działek, z zachowaniem usta-
lonych linii zabudowy, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 100%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
2,5, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, 

 e)  gabaryty zabudowy: 
  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 5,0 m 

(nie dotyczy dachów lukarn), 
  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 

punktu dachu - do 10,0 m, 
 f)  zasady kształtowania dachów: 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - kalenica główna równoległa do ulicy 4KDL, 
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  - kąty nachylenia dachów: 37°, dla dachów 

lukarn: 45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: maksy-
malny udział powierzchni biologicznie czynnej – 
dla całego terenu 1%; 

5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 4KDL i projektowanego w 4KDD oraz 
przedmiotowym terenie, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w 4KDL i projektowanej w 4KDD 
oraz przedmiotowym terenie, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 4KDL i projektowanej w 4KDD oraz 
przedmiotowym terenie, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 4KDL i 
projektowanej w 4KDD oraz przedmiotowym 
terenie, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej i projekto-
wanej sieci w 4KDL i projektowanej sieci w 
4KDD, 

 g)  parkingi dla wszystkich budynków powinny 
mieņcić się na terenie własnym poszczegól-
nych działek, 

 h)  dojazd do terenu z ulicy 4KDL bezpoņrednio 
oraz poprzez teren 21KS i z ulicy 4KDD. 

23. Dla terenu oznaczonego symbolem 23U, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, 
 b)  uzupełniające – infrastruktura techniczna, mała 

architektura; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji usług: 
  - komercyjnych, 
  - publicznych, 
 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych i hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem i ciężkim 
sprzętem zmechanizowanym (np. usług 
dźwigowych), 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady realizacji zabudowy: 
  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi  

liniami zabudowy - wg rysunku planu, 
  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-

wy w granicach działek, z zachowaniem usta-
lonych linii zabudowy, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 100%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
2,5, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, 

 e)  gabaryty zabudowy: 
  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 5,0 m 

(nie dotyczy dachów lukarn), 
  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 

punktu dachu - do 10,0 m, 
 f)  zasady kształtowania dachów: 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - kalenica główna równoległa lub prostopadła 

do ulicy 4KDL, 
  - kąty nachylenia dachów: 37°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: maksy-
malny udział powierzchni biologicznie czynnej – 
dla całego terenu 1%; 

5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 4KDL i projektowanego w 4KDD oraz 
przedmiotowym terenie, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w 4KDL i projektowanej w 4KDD 
oraz przedmiotowym terenie, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 4KDL i projektowanej w 4KDD oraz 
przedmiotowym terenie, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 4KDL i 
projektowanej w 4KDD oraz przedmiotowym 
terenie, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z projektowanej sieci w 
4KDL, 4KDD, 

 g)  parkingi dla wszystkich budynków powinny 
mieņcić się na terenie własnym poszczegól-
nych działek, 

 h)  dojazd do terenu z ulicy 4KDL i z ulicy 4KDD. 
24. Dla terenu oznaczonego symbolem 

24U,MN,MW(ks), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzin-
na, 
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 b)  dopuszczalne – parkingi, 
 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - zabudowy usług komercyjnych, publicznych, 
  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

mieszkaniowej wielorodzinnej, 
  - zabudowy towarzyszącej zabudowie miesz-

kaniowej - gospodarczej i garażowej, 
  - zabudowy towarzyszącej zabudowie usłu-

gowej – magazynowej, socjalnej, biurowej, 
 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, handlem 
materiałami budowlanymi, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem z wyjątkiem sezonowych ogródków 
gastronomicznych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy towarzy-
szącej jako wbudowanej w bryłę budynku o 
funkcji podstawowej lub jako obiekty wolno-
stojące, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu, z zachowaniem ustalonych 
linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 50%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,5, 

 d)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 11,0 m, 

 e)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 f)  zasady kształtowania dachów zabudowy mie-
szkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: wtórny podział 

nieruchomoņci możliwy po warunkiem (alterna-
tywnie): 

 a)  wykorzystania proponowanych na rys. planu 
granic działek, 

 b)  zachowania: 
  - bezpoņredniego dostępu do ulicy 3KDL, 

4KDL, 4KDD, 
  - kąta położenia granic działek 90° w stosunku 

do pasa drogowego ulicy 3KDL lub 4KDL, 
  - minimalnej szerokoņci frontu działki po po-

dziale – 20 m, 
  - minimalnej powierzchni działki 900 m2; 
 c)  warunki, o których mowa w lit. a i b nie muszą 

być spełnione w przypadku dokonywania po-
działów w celu powiększenia działek sąsied-
nich lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 15%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 4KDL lub projektowanego w 3KDL, 
4KDD, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w 4KDL lub projektowanej w 3KDL, 
4KDD, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 4KDL lub projektowanej w 3KDL, 
4KDD, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 4KDL 
lub projektowanej w 3KDL, 4KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
4KDL lub projektowanej w 3KDL, 4KDD, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez projektowane zjazdy 
z ulicy 4KDL, 3KDL, 4KDD. 

25. Dla terenu oznaczonego symbolem 
25U(mn), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
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 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, 
 b)  dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, 
 c)  uzupełniające – infrastruktura techniczna, mała 

architektura; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - zabudowy usług komercyjnych, 
  - zabudowy usług publicznych, 
  - stacji gazu płynnego, 
  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych i hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem i ciężkim 
sprzętem zmechanizowanym (np. usług 
dźwigowych), 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady realizacji zabudowy: 
  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 

liniami zabudowy - wg rysunku planu, 
  - należy każdorazowo uzgadniać możliwoņć i 

warunki lokalizacji wszelkiej zabudowy w od-
ległoņciach mniejszych niż 5 m od przebiega-
jącego przez teren jednostki urbanistycznej 
sieci ciepłowniczej, 

  - dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy w 
granicy z terenem 26U,MN(zl), z zachowa-
niem ustalonych linii zabudowy, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
   do powierzchni działki – do 60%, 
  - zakaz podpiwniczenia budynków, 
  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 

1,8, 
 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 

modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi, a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy: 
  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 

(nie dotyczy dachów lukarn), 
  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 

punktu dachu - do 10,0 m, 
 f)  zasady kształtowania dachów: 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - kalenica główna równoległa lub prostopadła 

do ulicy 4KDD, 
  - kąty nachylenia dachów od 25° do 45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: 
 a)  podział wtórny możliwy pod warunkiem za-

chowania: 
  - bezpoņredniego dostępu do ulicy 1KDZ, 

4KDD, 
  - kąta położenia granic działek 90° w stosunku 

do pierwotnych granic, 
  - minimalnej szerokoņci frontu działki po po-

dziale – 17 m, 
  - minimalnej powierzchni działki 700 m²; 
 b)  warunki, o których mowa w lit a nie muszą 

być spełnione w przypadku dokonywania po-
działów w celu powiększenia działek sąsied-
nich lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: minimal-
ny udział powierzchni biologicznie czynnej – dla 
całego terenu 10%, 

5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu projekto-

wanego w 1KDZ, 4KDD oraz istniejącego w 
przedmiotowym terenie, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do pro-
jektowanej sieci w 4KDD oraz w 1KDZ, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 1KDZ i istniejącej i projektowanej w 
4KDD, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDZ i 
projektowanej w 4KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
omawianym terenie i projektowanej w 4KDD, 

 g)  parkingi dla wszystkich budynków powinny 
mieņcić się na terenie własnym poszczegól-
nych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejący i projek-
towany zjazd z ulicy 1KDZ oraz projektowany z 
ulicy 4KDD. 

26. Dla terenu oznaczonego symbolem 
26U,MN(zl), ustala się: 
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1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 b)  dopuszczalne – skoncentrowana zieleń wyso-

ka, 
 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - zabudowy usług komercyjnych, publicznych 

o uciążliwoņci nie przekraczającej granic wła-
snych działki lub lokalu, 

  - zabudowy towarzyszącej zabudowie miesz-
kaniowej - gospodarczej i garażowej, 

  - zabudowy towarzyszącej zabudowie usłu-
gowej – magazynowej, socjalnej, biurowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, handlem 
materiałami budowlanymi, ciężkim sprzętem 
AGD, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem z wyjątkiem sezonowych ogródków 
gastronomicznych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja nowej zabudowy poza terenami 
sklasyfikowanymi jako las, 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - należy każdorazowo uzgadniać możliwoņć i 
warunki lokalizacji wszelkiej zabudowy w od-
ległoņciach mniejszych niż 5 m od przebiega-
jącego przez teren jednostki urbanistycznej 
sieci ciepłowniczej, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu oraz w granicach z terenem 
25U(mn), z zachowaniem ustalonych linii za-
budowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowane w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - zakaz lokalizowania zabudowy towarzyszącej 
od strony ulicy 1KDZ, 2KDL, 

  - od strony ulicy 1KDZ dopuszcza się realizację 
ogrodzeń pełnych, z zakazem stosowania 
prefabrykatów betonowych, o formie nawią-
zującej do ņródmiejskiego charakteru zabu-
dowy, o maksymalnej wysokoņci 1,5 m, 

  - zakaz realizacji ogrodzeń pełnych od strony 
ulicy 2KDL, 4KDD, 7KDD, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 50%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,5, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w za-

kresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi, a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 10,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
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do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział wtórny 

możliwy pod warunkiem (alternatywnie): 
 a)  wykorzystania proponowanych na rys. planu 

granic działek, 
 b)  zachowania: 
  - bezpoņredniego dostępu do ulicy 1KDZ, 

2KDL, 7KDD, 
  - kąta położenia granic działek 90° w stosunku 

do pierwotnych granic, 
  - minimalnej szerokoņci frontu działki po po-

dziale – 20 m, 
  - minimalnej powierzchni działki 600 m²; 
 c)  warunki, o których mowa w lit. a i b nie muszą 

być spełnione w przypadku dokonywania po-
działów w celu powiększenia działek sąsied-
nich lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 15%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 7KDD, 2KDL i projektowanego w 4KDD, 
1KDZ, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w 7KDD, 2KDL i projektowanej w 
4KDD,1KDZ, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 1KDZ, 2KDL, 7KDD i projektowanej 
w 4KDD, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDZ i 
projektowanej w 2KDL, 4KDD,7KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
przedmiotowym terenie i w 7KDD i projekto-
wanej sieci w 2KDL, 4KDD, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 
ulicy 1KDZ, istniejące i projektowane z ulicy 
2KDL, 7KDD oraz projektowane z 4KDD. 

27. Dla terenu oznaczonego symbolem 
27MN(u), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, 
 b)  dopuszczalne –zabudowa usługowa, 
 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 

2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - usługowej, służącej prowadzeniu działalno-

ņci nieuciążliwej (biura, gabinety, drobne 
rzemiosło), 

  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 
gospodarczej i garażowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów o funkcji sal tanecznych, dyskotek, 

organizacji przyjęć, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, usług i 
handlu towarami wymagającymi dostaw 
samochodami ciężarowymi, np. materiałami 
budowlanymi, ciężkim sprzętem AGD, me-
blami, zakładów tapicerskich, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - forma zabudowy o funkcji podstawowej – 
wolnostojąca, bliźniacza, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy towarzyszącej w granicach działek we-
wnątrz przedmiotowego terenu, z zachowa-
niem ustalonych linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy dopusz-
czalnej, towarzyszącej wbudowaną w bryłę 
budynku o funkcji podstawowej lub jako 
obiekty wolnostojące, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 40%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,2, 

  - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z pre-
fabrykatów betonowych, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 
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  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 

przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 10,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy towa-

rzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział wtórny 

możliwy pod warunkiem (alternatywnie): 
 a)  wykorzystania proponowanych na rys. planu 

granic działek, 
 b)  zachowania: 
  - bezpoņredniego dostępu do ulicy 2KDL, 

6KDD, 7KDD, 
  - kąta położenia granic działek 90° w stosunku 

do pierwotnych granic, 
  - minimalnej szerokoņci frontu działki po po-

dziale – 18 m, 
  - minimalnej powierzchni działki 600 m2; 
 c)  warunki, o których mowa w lit. a i b nie muszą 

być spełnione w przypadku dokonywania po-
działów w celu powiększenia działek sąsied-
nich lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 2KDL, 6KDD, 7KDD, projektowanego w 
4KDD, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w 2KDL, 6KDD, 7KDD, projektowa-
nej w 4KDD, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 2KDL, 6KDD, 7KDD, projektowanej 
w 4KDD, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci w 
2KDL, 6KDD, 7KDD, 4KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
6KDD, 7KDD, przedmiotowym terenie i projek-
towanej sieci w 4KDD, 2KDL, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu z ulic: 2KDL, 6KDD, 7KDD, 
4KDD. 

28. Dla terenu oznaczonego symbolem 
28MN(u), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, 
 b)  dopuszczalne – zabudowa usługowa, 
 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - usługowej, służącej prowadzeniu działalno-

ņci nieuciążliwej (biura, gabinety, drobne rze-
miosło), 

  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 
gospodarczej i garażowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów o funkcji sal tanecznych, dyskotek, 

organizacji przyjęć, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, usług i 
handlu towarami wymagającymi dostaw 
samochodami ciężarowymi, np. materiałami 
budowlanymi, ciężkim sprzętem AGD, me-
blami, zakładów tapicerskich, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
zabudowy: 
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  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 

liniami zabudowy - wg rysunku planu, 
  - dopuszcza się realizację zabudowy dopusz-

czalnej, towarzyszącej wbudowaną w bryłę 
budynku o funkcji podstawowej lub jako 
obiekty wolnostojące, 

  - forma zabudowy o funkcji podstawowej – 
wolnostojąca, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy towarzyszącej w granicach działek we-
wnątrz przedmiotowego terenu, z zachowa-
niem ustalonych linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 40%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,2, 

  - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z pre-
fabrykatów betonowych, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi, a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 9,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 

  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-
gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 5KDD, 6KDD i 30KPO, projektowanego w 
3KDL, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w 5KDD, 6KDD, projektowanej w 
3KDL, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 5KDD, 6KDD, projektowanej w 
3KDL, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci w 
3KDL, 5KDD, 6KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
5KDD, 6KDD, 30KPO i projektowanej sieci w 
3KDL, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez bezpoņrednie zjazdy 
z ulic: 3KDL, 5KDD, 6KDD, 4KDD oraz poprzez 
teren 30KPO. 

29. Dla terenu oznaczonego symbolem 29E, 
ustala się: 
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1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe - stacja transformatorowo–roz-

dzielcza, 
 b)  uzupełniające – zieleń uporządkowana; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  adaptacja istniejącego budynku stacji trans-

formatorowo-rozdzielczej 15/0,4/0,23 kV, 
 b)  zakaz umieszczania noņników reklamowych, 
 c)  zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefa-

brykatów betonowych; 
3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i ņredniowy-

sokiej, 
 b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%; 
4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: obsłu-

ga komunikacyjna z ulicy 6KDD bezpoņrednio lub 
poprzez teren 30KPO. 

30. Dla terenu oznaczonego symbolem 
30KPO, ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: podstawowe – tereny pu-

bliczne otwarte, stanowiące teren publicznie do-
stępny; 

2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-
nia terenu: 

 a)  możliwoņć realizacji: 
  - placu, 
  - ciągów pieszych i ņcieżek rowerowych, 
  - obiektów małej architektury, 
  - sieci infrastruktury technicznej, jedynie jako 

sieci podziemne, 
  - tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych, 
  - miejsc parkingowych, 
  - nowych nasadzeń zieleni, 
  - dojazdów do terenu 28MN(u), 29E, 31MN(u), 
 b)  zakaz: 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony przyległych te-
renów publicznych; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%, 
 b)  zachowanie wartoņciowej istniejącej zieleni 

wysokiej; 
4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  odprowadzenie wód deszczowych – do projek-

towanej sieci w przedmiotowym terenie, 
 b)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 c)  dojazd do terenu z ulic: 5KDD, 6KDD. 
31. Dla terenu oznaczonego symbolem 

31MN(u), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, 
 b)  dopuszczalne – zabudowa usługowa, 

 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - usługowej, służącej prowadzeniu działalno-

ņci nieuciążliwej (biura, gabinety, drobne 
rzemiosło), 

  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 
gospodarczej i garażowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów o funkcji sal tanecznych, dyskotek, 

organizacji przyjęć, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, usług i 
handlu towarami wymagającymi dostaw 
samochodami ciężarowymi, np. materiałami 
budowlanymi, ciężkim sprzętem AGD, me-
blami, zakładów tapicerskich, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy dopusz-
czalnej, towarzyszącej wbudowaną w bryłę 
budynku o funkcji podstawowej lub jako 
obiekty wolnostojące, 

  - forma zabudowy o funkcji podstawowej – 
wolnostojąca, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy towarzyszącej w granicach działek we-
wnątrz przedmiotowego terenu, z zachowa-
niem ustalonych linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 40%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,2, 

  - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z pre-
fabrykatów betonowych, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 
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  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 

przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 9,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 2KDL, 5KDD, 6KDD, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-

jącej sieci w 2KDL, 5KDD, 6KDD, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 2KDL, 5KDD, 6KDD, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci w 
2KDL, 5KDD, 6KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
5KDD, 6KDD, 30KPO i projektowanej w 2KDL, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez bezpoņrednie zjazdy 
z ulicy 2KDL, 5KDD, 6KDD oraz poprzez teren 
30KPO. 

32. Dla terenu oznaczonego symbolem 32KT, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: podstawowe – tereny kory-

tarzy technologicznych infrastruktury technicznej; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 
 a)  możliwoņć realizacji innych sieci infrastruktury 

technicznej, jedynie jako sieci podziemne, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
 c)  adaptacja istniejących sieci infrastruktury 

technicznej, 
 d)  nakaz porządkowania terenu, z możliwoņcią 

wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni, nie-
kolidującej z przebiegiem sieci infrastruktury 
technicznej; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: minimal-
ny udział powierzchni biologicznie czynnej – 5%; 

4)  warunki i zasady, dotyczące komunikacji: obsługa 
komunikacyjna z ulicy 5KDD,3KDL. 

33. Dla terenu oznaczonego symbolem 
33MN(u, ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, 
 b)  dopuszczalne – zabudowa usługowa, 
 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - usługowej, służącej prowadzeniu działalno-

ņci nieuciążliwej (biura, gabinety, drobne 
rzemiosło), 

  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 
gospodarczej i garażowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów o funkcji sal tanecznych, dyskotek, 

organizacji przyjęć, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 
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  - usług związanych z transportem, usług i 

handlu towarami wymagającymi dostaw 
samochodami ciężarowymi, np. materiałami 
budowlanymi, ciężkim sprzętem AGD, me-
blami, zakładów tapicerskich, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy dopusz-
czalnej, towarzyszącej wbudowaną w bryłę 
budynku o funkcji podstawowej lub jako 
obiekty wolnostojące, 

  - forma zabudowy o funkcji podstawowej – 
wolnostojąca, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy towarzyszącej w granicach działek we-
wnątrz przedmiotowego terenu, z zachowa-
niem ustalonych linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 40%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,2, 

  - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z pre-
fabrykatów betonowych, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-

dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 9,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 2KDL, 5KDD i projektowanego w 3KDL, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-

jącej sieci w 2KDL, 5KDD projektowanej w 
3KDL, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 2KDL, 5KDD projektowanej w 
3KDL, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci w 
2KDL, 5KDD, 7KDD, projektowanej w 3KDL, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
5KDD, projektowanej w 3KDL i istniejącej i 
projektowanej sieci w 2KDL, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
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powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez bezpoņrednie zjazdy 
z ulicy 3KDL, 5KDD. 

34. Dla terenu oznaczonego symbolem 
34MN(u), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, 
 b)  dopuszczalne – zabudowa usługowa, 
 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - usługowej, służącej prowadzeniu działalno-

ņci nieuciążliwej (biura, gabinety, drobne 
rzemiosło), 

  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 
gospodarczej i garażowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów o funkcji sal tanecznych, dyskotek, 

organizacji przyjęć, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, usług i 
handlu towarami wymagającymi dostaw 
samochodami ciężarowymi, np. materiałami 
budowlanymi, ciężkim sprzętem AGD, me-
blami, zakładów tapicerskich, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy dopusz-
czalnej, towarzyszącej wbudowaną w bryłę 
budynku o funkcji podstawowej lub jako 
obiekty wolnostojące, 

  - forma zabudowy o funkcji podstawowej – 
wolnostojąca, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy towarzyszącej w granicach działek we-
wnątrz przedmiotowego terenu, z zachowa-
niem ustalonych linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy no-
wej, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 40%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
0,8, 

  - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z pre-
fabrykatów betonowych, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 

  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w za-
kresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 4,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 8,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
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3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu projekto-

wanego w 3KDL, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do pro-

jektowanej w 3KDL, 
 c)  odprowadzenie wód deszczowych do projek-

towanej sieci w 3KDL lub spadkiem terenu do 
rzeki, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z projektowanej w 3KDL, 
 f)  zaopatrzenie w ciepło z projektowanej sieci w 

3KDL, 
 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 

powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez bezpoņrednie zjazdy 
z ulicy 3KDL. 

35. Dla terenu oznaczonego symbolem 
35KX,KT ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – tereny głównych ciągów pie-

szych, korytarzy technologicznych infrastruk-
tury technicznej, stanowiące teren publicznie 
dostępny, 

 b)  uzupełniające – zieleń urządzona; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - ciągów pieszych i ņcieżek rowerowych, 
  - oņwietlenia, 
  - innych sieci infrastruktury technicznej, jedy-

nie jako sieci podziemne, 
  - nowych nasadzeń zieleni, obiektów małej 

architektury, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony terenów pu-
blicznych, 

 c)  nakaz porządkowania terenu, z możliwoņcią 
wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni, nie-
kolidującej z przebiegiem sieci infrastruktury 
technicznej; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 5%, 
 b)  zachowanie wartoņciowej zieleni istniejącej; 

4)  warunki i zasady, dotyczące komunikacji i infra-
struktury technicznej: 

 a)  odprowadzenie wód deszczowych – do projek-
towanej sieci w przedmiotowym terenie, 

 b)  zaopatrzenie w energię elektryczną z projek-
towanej miejskiej sieci elektroenergetycznej 
dystrybucji energii, z istniejących i projekto-
wanych stacji transformatorowo–rozdzielczych 
15/0,4/0,23 kV, 

 c)  obsługa komunikacyjna z ulicy 3KDL. 
36. Dla terenu oznaczonego symbolem 

36MN(u), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, 
 b)  dopuszczalne – zabudowa usługowa, 
 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - usługowej, służącej prowadzeniu działalno-

ņci nieuciążliwej (biura, gabinety, drobne 
rzemiosło), 

  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 
gospodarczej i garażowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów o funkcji sal tanecznych, dyskotek, 

organizacji przyjęć, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, usług i 
handlu towarami wymagającymi dostaw 
samochodami ciężarowymi, np. materiałami 
budowlanymi, ciężkim sprzętem AGD, me-
blami, zakładów tapicerskich, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy dopusz-
czalnej, towarzyszącej wbudowaną w bryłę 
budynku o funkcji podstawowej lub jako 
obiekty wolnostojące, 

  - forma zabudowy o funkcji podstawowej – 
wolnostojąca, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy towarzyszącej w granicach działek we-
wnątrz przedmiotowego terenu, z zachowa-
niem ustalonych linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
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do powierzchni działki – do 40%, 
  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 

0,8, 
  - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z pre-

fabrykatów betonowych, 
 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 4,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 8,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy mie-
szkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - w przypadku budowy w granicy z działką 
sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu projekto-

wanego w 3KDL, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do pro-

jektowanej w 3KDL, 
 c)  odprowadzenie wód deszczowych do projek-

towanej w 3KDL, 
 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z projektowanej w 3KDL, 
 f)  zaopatrzenie w ciepło z projektowanej sieci w 

3KDL, 
 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 

powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez bezpoņrednie zjazdy 
z ulicy 3KDL. 

37. Dla terenu oznaczonego symbolem 37E, 
ustala się 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe - stacja transformatorowo – roz-

dzielcza, 
 b)  uzupełniające – zieleń uporządkowana; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  realizacja budynku stacji transformatorowo-

rozdzielczej 15/0,4/0,23 kV, 
 b)  zakaz umieszczania noņników reklamowych, 
 c)  zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefa-

brykatów betonowych; 
3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i ņredniowy-

sokiej, 
 b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%; 
4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: obsłu-

ga komunikacyjna z ulicy 3KDL. 
38. Dla terenu oznaczonego symbolem 

38MN,U, ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 b)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
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  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - zabudowy usług komercyjnych, publicznych, 
  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 

gospodarczej i garażowej, 
  - towarzyszącej zabudowie usługowej – ma-

gazynowej, socjalnej, biurowej, 
 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, handlem 
materiałami budowlanymi, ciężkim sprzętem 
AGD, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem z wyjątkiem sezonowych ogródków 
gastronomicznych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - należy każdorazowo uzgadniać możliwoņć i 
warunki lokalizacji wszelkiej zabudowy w od-
ległoņciach mniejszych niż 5 m od przebiega-
jącego przez teren jednostki urbanistycznej 
sieci ciepłowniczej, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu, z zachowaniem ustalonych 
linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowane w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - zakaz lokalizowania zabudowy towarzyszącej 
od strony ulicy 1KDG, 1KDZ, 1KDL, 

  - od strony ulicy 1KDZ dopuszcza się realizację 
ogrodzeń pełnych, z zakazem stosowania 
prefabrykatów betonowych, o formie nawią-
zującej do ņródmiejskiego charakteru zabu-
dowy, o maksymalnej wysokoņci 1,5 m, 

  - zakaz realizacji ogrodzeń pełnych od strony 
ulicy 1KDL, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 50%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,0, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 

przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy  -rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu (przy da-
chach spadzistych) – do 6,0 m (nie dotyczy 
dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do kalenicy - do 10,0 
m, 

  - przy dachach płaskich - maksymalna wyso-
koņć do najwyższego punktu dachu - 8,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - dla dachów spadzistych - główna kalenica 
równoległa lub prostopadła do granic dłuż-
szych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, płaskie, 

  - dla dachów spadzistych - kąty nachylenia 
dachów 20°-45°, 

 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-
warzyszącej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - w przypadku budowy w granicy z działką 
sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział wtórny 
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możliwy: 
 a)  pod warunkiem posiadania istniejącego zjaz-

du z ulicy 1KDZ oraz zachowania: 
  - bezpoņredniego dostępu do ulicy 1KDZ, 

1KDL, 
  - kąta położenia granic działek 0° lub 90° w 

stosunku do pierwotnych granic, 
  - minimalnej szerokoņci frontu działki po po-

dziale – 18 m, 
  - minimalnej powierzchni działki 700 m2; 
 b)  warunki, o których mowa w lit a nie muszą 

być spełnione w przypadku dokonywania po-
działów w celu powiększenia działek sąsied-
nich lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%, za wyjątkiem nieruchomoņci, w 
skład której wchodzą działki o numerach 
263/6, 263/8, 263/9, 263/10, dla której ustala się 
minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 5%, 

 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 1KDG, 2KDL i projektowanego w 1KDZ, 
1KDL, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do pro-
jektowanej sieci w 1KDZ, 1KDL, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 1KDG, 1KDZ, 1KDL, projektowanej 
sieci w 1KDL, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 
1KDG,1KDZ i projektowanej w 1KDL, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
przedmiotowym terenie, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 
ulicy 1KDZ oraz projektowane z 1KDL bezpo-
ņrednio lub poprzez teren 40KPO. 

39. Dla terenu oznaczonego symbolem 
39ZP(kt) ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zieleń urządzona stanowiąca 

teren publicznie dostępny, korytarze techno-
logiczne, 

 b)  dopuszczalne – ciągi piesze, ņcieżki rowerowe; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - nowych nasadzeń zieleni, 
  - obiektów małej architektury, ciągów pie-

szych i ņcieżek rowerowych, 
  - sieci infrastruktury technicznej, jedynie jako 

sieci podziemne, 

 b)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony przyległych 
ulic, 

 c)  nakaz porządkowania terenu, z możliwoņcią 
wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 70%, 
 b)  zachowanie wartoņciowej istniejącej zieleni 

wysokiej; 
4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 1KDG i projektowanego w 1KDZ, 
 b)  odprowadzenie wód deszczowych – po-

wierzchniowo w przedmiotowym terenie, 
 c)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 d)  dojazd do terenu z ulic: 1KDG, 1KDZ. 
40. Dla terenu oznaczonego symbolem 

40KPO, ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: podstawowe – tereny pu-

bliczne otwarte, stanowiące teren publicznie do-
stępny; 

2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-
nia terenu: 

 a)  możliwoņć realizacji: 
  - placu, 
  - ciągów pieszych i ņcieżek rowerowych, 
  - obiektów małej architektury, 
  - sieci infrastruktury technicznej, jedynie jako 

sieci podziemne, 
  - tymczasowych obiektów usługowo-handlo-

wych, 
  - miejsc parkingowych, 
  - nowych nasadzeń zieleni, 
  - dojazdów do terenu 38MN,U, 41U, 
 b)  zakaz: 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony przyległych te-
renów publicznych; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%, 
 b)  zachowanie wartoņciowej istniejącej zieleni 

wysokiej; 
4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  odprowadzenie wód deszczowych do projek-

towanej sieci w 1KDL, 
 b)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 c)  dojazd do terenu z ulicy 1KDL. 
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41. Dla terenu oznaczonego symbolem 41U, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, 
 b)  uzupełniające – parkingi, infrastruktura tech-

niczna, mała architektura, zieleń; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - zabudowy usług komercyjnych, 
  - zabudowy usług publicznych, 
  - stacji paliw płynnych, 
  - samodzielnej stacji gazu płynnego, 
  - zabudowy towarzyszącej zabudowie usłu-

gowej – magazynowej, socjalnej, biurowej, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji obiektów produkcyjnych, prze-

twórczych, składowych i hurtowego handlu 
zarówno w budynkach, jak i poza nimi, 

  - lokalizacji usług związanych z transportem i 
ciężkim sprzętem zmechanizowanym (np. 
usług dźwigowych), 

  - lokalizacji obiektów tymczasowych, usług w 
formie kiosków i obiektów niezwiązanych 
trwale z gruntem, 

  - sytuowania ogrodzeń wzdłuż dróg publicz-
nych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy w granicach działek wewnątrz przedmio-
towego terenu, z zachowaniem ustalonych 
linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowane w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - zakaz lokalizowania zabudowy towarzyszącej 
od strony ulicy 1KDG, 

  - zakaz realizacji ogrodzeń pełnych od strony 
ulicy 1KDG, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 70%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
2,1, 

  - nakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-
dów stałych jako wbudowanych w kubatury 
budynków, 

  - dopuszcza się lokalizowanie słupów ogło-
szeniowych, tablic informacyjnych, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji sezono-
wych ogródków gastronomicznych, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w za-

kresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-

cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, i, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy -rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy: 
  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 

(nie dotyczy dachów lukarn), 
  - maksymalna wysokoņć do kalenicy - do 11,0 

m, 
  - dopuszcza się wyniesienia na fragmentach 

elewacji, 
  - przy dachach płaskich wysokoņć do najwyż-

szego punku dachu - do 8,0 m, 
 f)  zasady kształtowania dachów: 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia albo płaskie, 
  - kąty nachylenia dachów w przypadku sto-

sowania dachów spadzistych: 20°-45°, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką są-

siednią dopuszcza się dachy jednospadowe, 
 g)  nakaz przebudowy istniejącej linii elektroener-

getycznej SN15 kV – likwidacja sieci napo-
wietrznej i budowa sieci kablowej wg rys. pla-
nu (załącznik nr 3 do uchwały), 

 h)  do czasu likwidacji linii napowietrznej obowią-
zuje strefa bezpieczeństwa i zasady według § 
24 pkt 7 i 8; 

3)  zasady podziału nieruchomoņci: 
 a)  podział wtórny możliwy pod warunkiem za-

chowania: 
  - bezpoņredniego dostępu do ulicy 1KDL, 
  - kąta położenia granic działek 90ow stosunku 

do pasa drogowego ww. ulicy, 
  - minimalnej szerokoņci frontu działki po po-

dziale – 30 m, 
  - minimalnej powierzchni działki 900 m2, 
 b)  warunki, o których mowa w lit a nie muszą 

być spełnione w przypadku dokonywania po-
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działów w celu powiększenia działek sąsied-
nich lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 1KDG i projektowanego w 1KDL, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-

jącej sieci w 1KDG oraz istniejącej i projekto-
wanej w 1KDL, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 1KDG oraz istniejącej i projektowa-
nej w 1KDL, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDG 
oraz istniejącej i projektowanej w 1KDL, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z projektowanej sieci w 
1KDG, 1KDL, 

 g)  parkingi dla wszystkich budynków powinny 
mieņcić się na terenie własnym poszczegól-
nych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 
ulicy 1KDG oraz istniejące i projektowane z 
1KDL bezpoņrednio oraz poprzez teren 40KPO. 

42. Dla terenu oznaczonego symbolem 42E, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe - stacja transformatorowo–

rozdzielcza, 
 b)  uzupełniające – zieleń uporządkowana; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  adaptacja istniejącego budynku stacji trans-

formatorowo-rozdzielczej 15/0,4/0,23 kV, 
 b)  zakaz umieszczania noņników reklamowych, 
 c)  zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefa-

brykatów betonowych; 
3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i ņredniowy-

sokiej, 
 b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%; 
4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: obsłu-

ga komunikacyjna z ulicy 1KDL. 
43. Dla terenu oznaczonego symbolem 

43UC,KS(zp,e), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa - wielo-

funkcyjne centrum usługowo-handlowe, par-
kingi, 

 b)  dopuszczalne – zieleń, stacje transformatoro-
wo-rozdzielcze, 

 c)  uzupełniające - infrastruktura techniczna; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji: 

  - obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 2000 m2, 

  - zabudowy usług komercyjnych, 
  - zabudowy usług publicznych, 
  - placów wystawienniczych, 
  - parkingów, z dopuszczeniem parkingów wie-

lopoziomowych wraz z drogami dojazdo-
wymi, 

  - placów, ciągów pieszych, obiektów małej ar-
chitektury, zieleni urządzonej, letnich ogród-
ków gastronomicznych, 

  - sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury tech-
nicznej, w tym stacji transformatorowo-
rozdzielczych, dopuszcza się ich wbudowa-
nie w bryłę budynku o funkcji podstawowej, 

  - pylonów reklamowych związanych z prowa-
dzoną na terenie nieruchomoņci działalno-
ņcią, 

  - ogrodzenia strefy dostaw wielofunkcyjnego 
centrum usługowo-handlowego, 

 b)  zakaz: 
  - lokalizacji obiektów produkcyjnych, prze-

twórczych, składowych i hurtowego handlu 
zarówno w budynkach, jak i poza nimi, 

  - lokalizacji usług związanych z transportem i 
ciężkim sprzętem zmechanizowanym (np. 
usług dźwigowych), 

  - lokalizacji obiektów tymczasowych, usług w 
formie kiosków i obiektów niezwiązanych 
trwale z gruntem, za wyjątkiem sezonowych 
ogródków gastronomicznych, 

  - sytuowania ogrodzeń wzdłuż dróg publicz-
nych, za wyjątkiem wskazanym w tiret 9 lit. a 
tego punktu, 

  - lokalizacji noņników reklamowych niezwią-
zanych z prowadzoną działalnoņcią, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - linie zabudowy wyznaczają jednoczeņnie ob.-
szar pod budowę obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 

  - nakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-
dów stałych jako wbudowanych w kubatury 
budynków, 

  - dopuszcza się lokalizowanie słupów ogło-
szeniowych, tablic informacyjnych, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 90%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
2,7, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
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przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy: 
  - maksymalna wysokoņć najwyższego punktu 

dachu – do 25,0 m, z możliwoņcią lokalnych 
przewyższeń do 30,0 m, na powierzchni nie 
większej niż 20% powierzchni zabudowy, 

 f)  zasady kształtowania dachów: 
  - kształt dachu – dowolny, 
  - w przypadku stosowania dachów spadzi-

stych, kąty nachylenia dachów: 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: 
 a)  podział wtórny możliwy pod warunkiem za-

chowania: 
  - bezpoņredniego dostępu do ulic: 1KDL, 

2KDL, 9KDD lub 10KDD, 
  - kąta położenia granic działek 0° lub 90° w 

stosunku do pierwotnych granic, 
  - minimalnej szerokoņci frontu działki po po-

dziale – 30 m, 
  - minimalnej powierzchni działki 900 m2; 
 b)  warunki, o których mowa w lit. a nie muszą 

być spełnione w przypadku dokonywania po-
działów w celu regulacji granic działek, po-
większenia nieruchomoņci sąsiednich lub wy-
dzielania terenu pod urządzenia techniczne; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 5%, 
 b)  maksymalne zachowanie istniejącej zieleni 

wysokiej w ramach powierzchni biologicznie 
czynnej, 

 c)  dopuszcza się możliwoņć usunięcia drzew i 
krzewów na warunkach okreņlonych w przepi-
sach odrębnych; 

5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągów istnieją-

cych w 2KDL, 9KDD i projektowanych w 1KDL, 
10KDD i 45KT, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w ulicach przyległych, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci i projektowanej sieci w ulicach przy-
ległych, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowa-
nej sieci w ulicach przyległych, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej oraz projek-
towanej sieci w ulicach przyległych, 

 g)  parkingi dla wszystkich budynków powinny 
mieņcić się na terenie własnym poszczegól-
nych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejące i projek-
towane zjazdy z ulic: 1KDL, 2KDL, 10 KDD oraz 
poprzez teren 45KT. 

44. Dla terenu oznaczonego symbolem 44U, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, 
 b)  uzupełniające – parkingi, infrastruktura tech-

niczna, mała architektura, zieleń; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - zabudowy usług komercyjnych, 
  - zabudowy usług publicznych, 
  - stacji paliw płynnych, 
  - samodzielnej stacji gazu płynnego, 
  - myjni samochodowych, 
  - zabudowy towarzyszącej zabudowie usłu-

gowej – magazynowej, socjalnej, biurowej, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji obiektów produkcyjnych, prze-

twórczych, składowych i hurtowego handlu 
zarówno w budynkach, jak i poza nimi, 

  - lokalizacji usług związanych z transportem i 
ciężkim sprzętem zmechanizowanym (np. 
usług dźwigowych), 

  - lokalizacji obiektów tymczasowych, usług w 
formie kiosków i obiektów niezwiązanych 
trwale z gruntem, 

  - sytuowania ogrodzeń wzdłuż dróg publicz-
nych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowane w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - zakaz lokalizowania zabudowy towarzyszącej 
od strony ulicy 1KDG, 

  - zakaz realizacji ogrodzeń pełnych od strony 
ulicy 1KDG, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
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do powierzchni działki – do 70%, 
  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 

2,1, 
  - nakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-

dów stałych jako wbudowanych w kubatury 
budynków, 

  - dopuszcza się lokalizowanie słupów ogło-
szeniowych, tablic informacyjnych, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji sezono-
wych ogródków gastronomicznych, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy: 
  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 

(nie dotyczy dachów lukarn), 
  - maksymalna wysokoņć do kalenicy - do 11,0 

m, 
  - dopuszcza się wyniesienia na fragmentach 

elewacji, 
  - przy dachach płaskich wysokoņć do najwyż-

szego punku dachu - do 8,0 m, 
 f)  zasady kształtowania dachów: 
  - kształt dachu dwu lub wielospadowy, płaski, 
  - w przypadku stosowania dachu spadzistego 

- kąt nachylenia 20°do 45° oraz główna kale-
nica równoległa lub prostopadła do granic 
dłuższych działek; 

3)  zasady podziału nieruchomoņci: 
 a)  podział wtórny możliwy pod warunkiem za-

chowania: 
  - bezpoņredniego dostępu do ulicy 10KDD, 
  - kąta położenia granic działek 90° w stosunku 

do pasa drogowego ww. ulicy, 
  - minimalnej szerokoņci frontu działki po po-

dziale – 30 m, 
  - minimalnej powierzchni działki 900 m2, 
 b)  warunki, o których mowa w lit. a nie muszą 

być spełnione w przypadku dokonywania po-
działów w celu powiększenia działek sąsied-
nich lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 1KDG i projektowanego w 10KDD i 45KT, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-

jącej sieci w 1KDG, 1KDL i projektowanej w 
10KDD, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 1KDG, 1KDL i projektowanej w 
10KDD, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDG 
oraz projektowanej w 10KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej i projekto-
wanej sieci w 1KDG, 10KDD, 45KT, 1KDL, 

 g)  parkingi dla wszystkich budynków powinny 
mieņcić się na terenie własnym poszczegól-
nych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 
ulicy 1KDG oraz projektowane z 10KDD bez-
poņrednio i poprzez teren 45 KT. 

45. Dla terenu oznaczonego symbolem 45KT, 
ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny kory-

tarzy technologicznych infrastruktury technicznej; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - innych sieci infrastruktury technicznej, jedy-

nie jako sieci podziemne, 
  - nowych nasadzeń zieleni, obiektów małej 

architektury, 
  - ciągów pieszych, 
  - dojazdu do terenu 43UC,KS(zp,e) oraz terenu 

44U, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji tymczasowych obiektów usługo-

wo-handlowych, 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony terenów pu-
blicznych; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 5%, 
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 b)  zachowanie wartoņciowej zieleni istniejącej; 
4)  warunki i zasady, dotyczące komunikacji: obsługa 

komunikacyjna z ulicy 10KDD. 
46. Dla terenu oznaczonego symbolem 

46KPO, ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: podstawowe – tereny pu-

bliczne otwarte, stanowiące teren publicznie do-
stępny; 

2)  zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-
nia terenu: 

 a)  możliwoņć realizacji: 
  - placu, 
  - ciągów pieszych i ņcieżek rowerowych, 
  - obiektów małej architektury, 
  - sieci infrastruktury technicznej, jedynie jako 

sieci podziemne, 
  - tymczasowych obiektów usługowo-handlo-

wych, 
  - miejsc parkingowych, 
  - nowych nasadzeń zieleni, 
  - dojazdów do terenu 47MN,U, 
 b)  zakaz: 
  - umieszczania noņników reklamowych, 
  - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony przyległych te-
renów publicznych; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%, 
 b)  zachowanie wartoņciowej istniejącej zieleni 

wysokiej; 
4)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  odprowadzenie wód deszczowych – do projek-

towanej sieci w przedmiotowym terenie, 
 b)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 c)  dojazd do terenu z ulicy 9KDD. 
47. Dla terenu oznaczonego symbolem 

47MN,U, ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 b)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - zabudowy usług komercyjnych, publicznych 

o uciążliwoņci nie przekraczającej granic wła-
snych działki lub lokalu, 

  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 
gospodarczej i garażowej, 

  - towarzyszącej zabudowie usługowej – ma-
gazynowej, socjalnej, biurowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 

budynkach, jak i poza nimi, 
  - usług związanych z transportem, handlem 

materiałami budowlanymi, ciężkim sprzętem 
AGD, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem z wyjątkiem sezonowych ogródków 
gastronomicznych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowane w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy towarzyszącej w granicach działek we-
wnątrz przedmiotowego terenu, z zachowa-
niem ustalonych linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - zakaz lokalizowania zabudowy towarzyszącej 
od strony ulicy 1KDG oraz terenu 46KPO, 

  - zakaz realizacji ogrodzeń pełnych, 
  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki – do 50%, 
  -  wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 

1,5, 
 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w za-

kresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych wew-
nątrz obszaru wyznaczonego liniami zabudo-
wy - do czasu dostosowania funkcji obowią-
zuje zakaz utrwalania np. przebudowy, mo-
dernizacji oraz zwiększania stanu zabudowy 
(kubatury, powierzchni), dopuszcza się jedy-
nie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
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budowy, 
 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-

wej: 
  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 

(nie dotyczy dachów lukarn), 
  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 

punktu dachu - do 11,0 m, 
 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do kalenicy - 5,0 m, 
 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką są-

siednią dopuszcza się dachy jednospadowe, 
  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 5%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 1KDG, 8KDD, 9KDD, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-

jącej sieci w 1KDG, 8KDD, 9KDD, 
 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-

cej sieci w 1KDG, 8KDD, 9KDD i 46 KPO, 
 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDG 
  oraz projektowanej w 9KDD, 8KDD, 
 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 

przedmiotowym terenie i projektowanej w 
8KDD i 1KDG, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 
ulicy 1KDG, 8KDD oraz projektowane z 9KDD 
poprzez teren 46KPO. 

48. Dla terenu oznaczonego symbolem 
48MN(u). ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, 
 b)  dopuszczalne – zabudowa usługowa, 
 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - usługowej, służącej prowadzeniu działalno-

ņci nieuciążliwej (biura, gabinety, drobne 
rzemiosło), 

  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 
gospodarczej i garażowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów o funkcji sal tanecznych, dyskotek, 

organizacji przyjęć, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, usług i 
handlu towarami wymagającymi dostaw 
samochodami ciężarowymi, np. materiałami 
budowlanymi, ciężkim sprzętem AGD, me-
blami, zakładów tapicerskich, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy dopusz-
czalnej, towarzyszącej wbudowaną w bryłę 
budynku o funkcji podstawowej lub jako 
obiekty wolnostojące, 

  - forma zabudowy o funkcji podstawowej – 
wolnostojąca, bliźniacza, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy towarzyszącej w granicach działek we-
wnątrz przedmiotowego terenu, z zachowa-
niem ustalonych linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 40%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,0, 

  - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych, 
 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 
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  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 

przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 9,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, 
  - w przypadku budowy w granicy z działką 

sąsiednią dopuszcza się dachy jednospado-
we, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział wtórny 

możliwy pod warunkiem (alternatywnie): 
 a)  wykorzystania proponowanych na rys. planu 

granic działek, 
 b)  zachowania: 

  - bezpoņredniego dostępu do ulicy 8KDD, 
9KDD, 

  - kąta położenia granic działek 0° lub 90° w 
stosunku do ulicy 9KDD, 

  - minimalnej szerokoņci frontu działki po po-
dziale – 20 m, 

  - minimalnej powierzchni działki 600 m2; 
 c)  warunki, o których mowa w lit. a i b nie muszą 

być spełnione w przypadku dokonywania po-
działów w celu powiększenia działek sąsied-
nich lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 2KDL, 8KDD, 9KDD, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-

jącej sieci w 2KDL, 8KDD, 9KDD, 
 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-

cej sieci w 2KDL, 8KDD, 9KDD, 
 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci w 
2KDL, 8KDD, 9KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
9KDD i projektowanej sieci w 2KDL, 8KDD, ist-
niejącej sieci w omawianym terenie, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez bezpoņrednie zjazdy 
z ulic: 8KDD, 9KDD. 

49. Dla terenu oznaczonego symbolem 
49MN(u), ustala się: 
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, 
 b)  dopuszczalne – zabudowa usługowa, 
 c)  uzupełniające – zabudowa towarzysząca; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji zabudowy: 
  - mieszkaniowej jednorodzinnej, 
  - usługowej, służącej prowadzeniu działalno-

ņci nieuciążliwej (biura, gabinety, drobne 
rzemiosło), 

  - towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej - 
gospodarczej i garażowej, 

 b)  zakaz lokalizacji: 
  - działalnoņci uciążliwej, 
  - obiektów o funkcji sal tanecznych, dyskotek, 

organizacji przyjęć, 
  - obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, hurtowego handlu zarówno w 
budynkach, jak i poza nimi, 

  - usług związanych z transportem, usług i 
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handlu towarami wymagającymi dostaw sa-
mochodami ciężarowymi, np. materiałami 
budowlanymi, ciężkim sprzętem AGD, me-
blami, zakładów tapicerskich, 

  - obiektów tymczasowych, usług w formie 
kiosków i obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy dopusz-
czalnej, towarzyszącej wbudowaną w bryłę 
budynku o funkcji podstawowej lub jako 
obiekty wolnostojące, 

  - forma zabudowy o funkcji podstawowej – 
wolnostojąca, bliźniacza, 

  - dopuszcza się możliwoņć lokalizacji zabudo-
wy towarzyszącej w granicach działek we-
wnątrz przedmiotowego terenu, z zachowa-
niem ustalonych linii zabudowy, 

  - w przypadkach, gdy na działkach sąsiednich 
występuje istniejąca zabudowa w granicy, 
nakazuje się grupowanie z nią zabudowy 
nowej, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 40%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,0, 

  - zakaz stosowania ogrodzeń pełnych, 
 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, g, h, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej: 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 6,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 9,0 m, 

 f)  gabaryty zabudowy towarzyszącej: 
  - wysokoņci zabudowy towarzyszącej nie mo-

gą przekraczać wysokoņci zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej na danej działce, 

  - maksymalna wysokoņć do okapu – do 3,0 m 
(nie dotyczy dachów lukarn), 

  - maksymalna wysokoņć do najwyższego 
punktu dachu - do 5,0 m, 

 g)  zasady kształtowania dachów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: 

  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 
do granic dłuższych działek, 

  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 
kącie nachylenia, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°, 
 h)  zasady kształtowania dachów zabudowy to-

warzyszącej: 
  - główna kalenica równoległa lub prostopadła 

do granic dłuższych działek, 
  - dachy dwu lub wielospadowe, o jednym 

kącie nachylenia, w przypadku budowy w 
granicy z działką sąsiednią dopuszcza się da-
chy jednospadowe, 

  - kąty nachylenia dachów 20°-45°; 
3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 

w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 8KDD, 
 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-

jącej sieci w 8KDD, 
 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-

cej sieci w 8KDD, 
 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci w 
8KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z projektowanej sieci w 
8KDD, 

 g)  parkingi i garaże dla wszystkich budynków 
powinny mieņcić się na terenie własnym po-
szczególnych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez bezpoņrednie zjazdy 
z ulicy 8KDD. 

50. Dla terenu oznaczonego symbolem 50U, 
ustala się: 
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1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  podstawowe – zabudowa usługowa, 
 b)  uzupełniające – parkingi, infrastruktura tech-

niczna, mała architektura, zieleń; 
2)  zasady realizacji przeznaczenia: 
 a)  możliwoņć realizacji: 
  - zabudowy usług komercyjnych, 
  - zabudowy usług publicznych, 
  - zabudowy towarzyszącej zabudowie usłu-

gowej – magazynowej, socjalnej, biurowej, 
 b)  zakaz: 
  - lokalizacji obiektów produkcyjnych, prze-

twórczych, składowych i hurtowego handlu 
zarówno w budynkach, jak i poza nimi, 

  - lokalizacji usług związanych z transportem i 
ciężkim sprzętem zmechanizowanym (np. 
usług dźwigowych), 

  - lokalizacji obiektów tymczasowych, usług w 
formie kiosków i obiektów niezwiązanych 
trwale z gruntem, za wyjątkiem sezonowych 
ogródków gastronomicznych, 

  - sytuowania ogrodzeń wzdłuż dróg publicz-
nych, 

 c)  zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

  - lokalizacja zabudowy zgodna z ustalonymi 
liniami zabudowy - wg rysunku planu, 

  - dopuszcza się realizację zabudowy o funk-
cjach towarzyszących jako wbudowane w 
bryłę budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

  - zakaz lokalizowania zabudowy towarzyszącej 
od strony ulicy 1KDG, 

  - zakaz realizacji ogrodzeń pełnych od strony 
ulicy 1KDG, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – do 70%, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy – max. 
1,4, 

  - nakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpa-
dów stałych jako wbudowanych w kubatury 
budynków, 

  - dopuszcza się lokalizowanie słupów ogło-
szeniowych, tablic informacyjnych, 

 d)  warunki dla obiektów istniejących: 
  - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 
przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami za-
budowy, na warunkach opisanych w punk-
tach c, e, f, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-

dowy - rozbudowa jest uwarunkowana do-
stosowaniem do wymogów planu, 

  - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż 
przeznaczenie terenu, usytuowanych we-
wnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabu-
dowy - do czasu dostosowania funkcji obo-
wiązuje zakaz utrwalania np. przebudowy, 
modernizacji oraz zwiększania stanu zabu-
dowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza się 
jedynie bieżącą konserwację i remonty, 

  - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub częņciowo mię-
dzy liniami rozgraniczającymi a liniami za-
budowy, 

 e)  gabaryty zabudowy: 
  - maksymalna wysokoņć do o okapu – do 6,0 

m (nie dotyczy dachów lukarn), 
  - dopuszcza się wyniesienia na fragmentach 

elewacji, 
  - maksymalna wysokoņć do kalenicy - do 9,0 

m, 
  - przy dachach płaskich wysokoņć do najwyż-

szego punku dachu - do 7,0 m, 
 f)  zasady kształtowania dachów: 
  - kształt dachu dwu lub wielospadowy, płaski, 
  - w przypadku stosowania dachu spadzistego 

- kąt nachylenia od 25° do 40° oraz główna 
kalenica równoległa lub prostopadła do gra-
nic dłuższych działek; 

3)  zasady podziału nieruchomoņci: podział możliwy 
w celu powiększenia nieruchomoņci sąsiednich 
lub regulacji granic; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%, 
 b)  zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
5)  warunki i zasady, dotyczące infrastruktury: 
 a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-

go w 1KDG i 8KDD, możliwoņć przeprojekto-
wania istniejącego wodociągu z omawianego 
terenu, 

 b)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w 1KDG oraz w 8KDD, 

 c)  odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 1KDG, 8KDD oraz spadkiem terenu, 

 d)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej 
sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych 15/0,4/0,23 kV, 

 e)  zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w 1KDG 
oraz projektowanej w 8KDD, 

 f)  zaopatrzenie w ciepło z istniejącej i projekto-
wanej sieci w 1KDG oraz projektowanej w 
8KDD, 

 g)  parkingi dla wszystkich budynków powinny 
mieņcić się na terenie własnym poszczegól-
nych działek, 

 h)  dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 
ulicy 8KDD. 
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Rozdział 6 
Ustalenia końcowe 

 
§ 29. W miejscowym planie zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, 
wprowadza się stawkę procentową służącą nalicze-
niu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci, 
spowodowaną uchwaleniem planu: 
1)  dla terenów oznaczonych symbolami: 1ZP(kt,kx), 

3ZP, 6KT, 10KS(zp), 11ZP(us,kx,kt), 14E, 
17ZP,KT(kx), 18ZP,KT(kx), 21KS, 29E, 30KPO, 
32KT, 35KX,KT, 37E, 39ZP(kt), 40KPO, 42E, 45KT, 
46KPO oraz terenów oznaczonych symbolami: 

KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX, KX - 0%; 
2)  dla pozostałych terenów – 30%. 

§ 30. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bełcha-
towa. 

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

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bełchatowie: 
Włodzimierz Kuliński 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2a 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2b 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2c 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2d 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2e 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2f 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 3a 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 3b 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 3c 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 3d 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 3e 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 3f 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 

 
 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 230 – 15204 – Poz. 1855 
 

Załącznik nr 4 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIA  

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA BEŁCHATOWA – OBSZARU 

OGRANICZONEGO ULICAMI: ARMII KRAJOWEJ, WOJSKA POLSKIEGO, 9 MAJA  
ORAZ RZEKĄ RAKÓWKĄ 

 
Uwagi do ustaleń miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Armii 
Krajowej, Wojska Polskiego, 9 Maja oraz rzeką Ra-
kówką były przyjmowane dwukrotnie:  
1) po raz pierwszy po wyłożeniu projektu planu do 

publicznego wglądu w dniach od 30 marca do 20 

kwietnia 2007 r. – termin składania uwag upływał 
z dniem 4 maja 2007 r.; 

2) po raz drugi po wyłożeniu projektu planu do pu-
blicznego wglądu w dniach 2 kwietnia do 22 
kwietnia 2010 r. – termin składania uwag upływał 
z dniem 14 maja 2010 r.  

 
W wyniku pierwszego wyłożenia uwagi wniosły osoby wymienione poniżej: 
Lp. Wnoszący uwagi Czego uwagi dotyczyły Rozstrzygnięcie 
1) mieszkańcy ulicy Wojska Pol-

skiego i Nadrzecznej, Państwo 
Stanisława i Zdzisław Idzińscy, 
Gertruda i Zdzisław Hertel, 
Waldemar Ławski, Elżbieta 
Ławska, Zenon i Jadwiga Mu-
szyńscy, Tadeusz Sasik, Joan-
na Dyksa, Janina  
i Zdzisław Rożdżyńscy, Regina 
Matuszewska, Wiesława i  
Tadeusz Grabowscy, Ryszard 
Łuczak, Arkadiusz Rychlewicz, 
Marzanna i Waldemar Piątkie-
wicz 

brak zgody na poprowadzenie 
projektowanej ulicy, oznaczo-
nej w projekcie planu symbo-
lem 5KDL, poprowadzonej 
pomiędzy ulicą Wojska Pol-
skiego i Nadrzeczną, do tych 
ulic równolegle 

uwaga została uwzględniona – 
skorygowano projekt planu li-
kwidując sporną ulicę i poddano 
skorygowany projekt planu po-
nownym uzgodnieniu, opinio-
waniu oraz wyłożono powtórnie 
do publicznego wglądu 

2) Państwo: Bogdan Knapik Anida 
Knapik-Papież Przemysław 
Knapik Bernard Knapik 

brak zgody na przeznaczenie 
działek nr 62/2 i 61/2 obr.13 
pod budowę drogi, oznaczo-
nej w projekcie planu symbo-
lem 5KDL oraz budowę par-
kingu (teren oznaczony sym-
bolem 10 KS(zp) 

uwaga została uwzględniona – 
skorygowano projekt planu li-
kwidując sporna ulicę i parking 
oraz poddano skorygowany pro-
jekt planu ponownym uzgodnie-
niu, opiniowaniu oraz wyłożono 
powtórnie do publicznego wglą-
du 
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W wyniku drugiego wyłożenia uwagi wniosła jedna osoba: 

Lp. 
Wnoszący 

uwagi 
Czego uwagi dotyczyły Rozstrzygnięcie 

1) Henryk  
Kołodziejski 

1. Przesunięcia planowanej ulicy, oznaczonej w projekcie 
planu symbolem 3KDL, obsługującej przedmiotowe 
działki o ok.15 m w kierunku wschodnim.  
2. Umożliwienia realizacji na przedmiotowych działkach 
obiektów niezwiązanych trwale z gruntem. 
3. Wprowadzenia zapisu dotyczącego przeznaczenia te-
renu: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna, zabudowa handlowo – usługowa. 
4. Zniesienia zapisu o pasie ochronnym 6 m na terenie 
przedmiotowych działek. 

1.Ta częņć uwagi nie 
została uwzględniona. 
2. Tę częņć uwagi uzna-
je się za bezzasadną. 
3. Ta częņć uwagi nie 
została uwzględniona. 
4. Ta częņć uwagi nie 
została uwzględniona. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag, złożonych do ustaleń przedmiotowego projek-
tu miejscowego planu po drugim wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu, zostały zawarte w Zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 134/10 z dnia 2 
czerwca 2010 r. oraz w uchwale Nr LIV/406/10 Rady 
Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 czerwca 2010 r. w 

sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag, złożonych do ustaleń projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulica-
mi: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 9 Maja oraz 
rzeką Rakówką, podjętej przez Radę przed zatwier-
dzeniem przedmiotowego planu. 
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Załącznik nr 5 
do Uchwały nr LIV/408/10 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 17 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA BEŁCHATOWA – OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: 

ARMII KRAJOWEJ, WOJSKA POLSKIEGO, 9 MAJA ORAZ RZEKĄ RAKÓWKĄ, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 
Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 
własnych gminy. W szczególnoņci zadania własne 
obejmują między innymi problematykę gospodarki 
przestrzennej, w tym sprawy: - ładu przestrzenne-
go, gospodarki nieruchomoņciami, ochrony ņrodo-
wiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, - gmin-
nych dróg, ulic, placów, - zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ņcieków komu-
nalnych, utrzymania urządzeń sanitarnych, wysy-
pisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 
gaz. Do ważniejszych zadań związanych z porząd-
kowaniem i zagospodarowaniem terenu planu na-
leżą: - wykup gruntów pod nowe ulice i poszerzenie 
pasów drogowych dróg istniejących, - realizacje 

zieleni urządzonej stanowiącej przestrzeń publiczną; 
- budowa dróg, parkingów, ciągów pieszych i ņcie-
żek rowerowych, - urządzenie terenów przestrzeni 
publicznej - zieleni urządzonej, boisk, placów zabaw 
dla dzieci; - budowa brakujących odcinków sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Powyższe zadania 
zostaną umieszczone w programach rozwoju po-
szczególnych elementów zagospodarowania, Wie-
loletnim Planie Inwestycyjnym, a następnie w za-
daniach rzeczowych budżetu miasta na kolejne lata. 
Finansowanie realizacji inwestycji odbywać się 
będzie w oparciu o budżet Miasta Bełchatowa, z 
wykorzystaniem ņrodków zewnętrznych: - funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej; - Funduszu Spój-
noņci; - Funduszu Ochrony Ņrodowiska; - ņrodków 
Spółek Miejskich; - ņrodków udostępnianych w 
Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju 
Regionalnego. 
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