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UCHWAŁA NR XL/334/2010
RADY GMINY MSTÓW

z dnia 28 lipca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1561 z późn. zm.) Rada Gminy 
Mstów uchwala:

§ 1. Zatwierdza się Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta 
Gminy Mstów z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie 
zakazu używania wody z wodociągów gminnych do 
celów innych niż spożywanie przez ludzi i zwierzęta 
gospodarskie oraz higiena osobista, ustalające 
przepisy porządkowe w brzmieniu:

„§1 1. W związku z ponadnormatywnym roz-
biorem wody spowodowanym trwającą suszą, 
zabrania się w godzinach od 5.00 do 23.00 używa-
nia wody z wodociągów gminnych do celów innych 
niż spożywanie przez ludzi i zwierzęta gospodar-
skie oraz higiena osobista. W szczególności zakaz 
obejmuje pobieranie wody z gminnych urządzeń 
wodociągowych do podlewania ogródków, trawni-
ków, zieleńców przydomowych oraz upraw rolnych. 

2. Za naruszenie powyższego zakazu grozi kara 
grzywny wymierzana w trybie i na zasadach okre-
ślonych w prawie o wykroczeniach. §2 Do kontroli 
przestrzegania zakazu upoważnia się pracowników 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów. §3 
Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej 
sesji Rady Gminy. §4 1. Zarządzenie obowiązuje 
na terenie Gminy Mstów. 2. Zarządzenie wchodzi 
w życie z dniem podjęcia”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Mstów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Gołdy
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UCHWAŁA NR LIV/669/10
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia
dla obszarów obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity 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, Nr 214, 
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 
167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 
175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, 
poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, 
Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, 
poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146) oraz art. 3
ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, 
z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r.
Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 
45, poz.319, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, 

poz.880, z 2008r. Nr 123, poz.803, Nr 199, poz.1227, 
Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz.1413, z 2010r. Nr 
24, poz.124, Nr 75, poz. 474), w związku z uchwa-
łą nr III/22/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 
17 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Zawiercia i uchwałą 
nr XIV/153/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 
26 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały 
nr III/22/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 17 
grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zawiercia, po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zawiercie uchwalonego uchwałą nr XVIII/
172/2000 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 
marca 2000 r. ze zmianą uchwaloną uchwałą nr 
VIII/74/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 
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kwietnia 2007r., na wniosek Prezydenta Miasta 
Zawiercia –- Rada Miejska w Zawierciu - uchwala

miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia 

dla obszarów obejmujących dzielnice: 
Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty.

Treść uchwały zawarta jest w następujących 
rozdziałach:

1. Przepisy ogólne.
2. Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego 

planem.
3. Ustalenia szczegółowe dla terenów komuni-

kacji.
4. Ustalenia szczegółowe dla terenów zieleni 

i wód.
5. Ustalenia szczegółowe dla terenów zabudowy.
6. Ustalenia szczegółowe dla terenów infrastruk-

tury technicznej.
7. Ustalenia końcowe.

Rozdział 1
Ustalenia ogólne planu

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 
2498,6ha.

2. Granice obszaru planu wyznaczają:
od północy: granice administracyjne miasta 

Zawiercia z gminą Włodowice, częściowo z gminą 
Myszków i częściowo z gminą Kroczyce oraz gra-
nice dzielnic: Pomrożyce i Skarżyce,

od wschodu: granice dzielnic Żerkowice i Karlin,
od południa: granica administracyjna miasta 

Zawiercia z gminą Ogrodzieniec i granica dzielnicy 
Bzów,

od zachodu: tereny przemysłowo-składowe, 
Śródmieście oraz linia kolejowa relacji Katowice 
– Warszawa.

3. Ustalenia planu zawarte są w formie:
1)  graficznej – rysunek planu sporządzony na 

kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)  tekstowej – treść niniejszej uchwały.
4. Integralną część niniejszej uchwały stanowią:
1)  załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000;
2)  załącznik nr 2 – wyrys ze „Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zawiercia” w skali 1:10 000;

3)  załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miej-
skiej w Zawierciu o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu;

4)  załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie Rady Miej-
skiej w Zawierciu o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należących do zadań własnych gminy 
i zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. W części tekstowej niniejszej uchwały 

określa się:
1)  przeznaczenie terenów;
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego;
3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego;
4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków;
5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych;
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy;

7)  granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi;

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem miej-
scowym;

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

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej;

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

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

2. Na obszarze planu nie występują przesłanki 
do określania:

1)  zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
2)  granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
3)  granic obszarów wymagających przeprowa-

dzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
4)  granic pomników zagłady oraz ich stref 

ochronnych.
3.  Na rysunku planu określa się elementy, sta-

nowiące oznaczenia obowiązujące planu:
1)  granica obszaru objętego planem;
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)  nieprzekraczalne linie zabudowy;
4)  obowiązujące linie zabudowy;
5)  fortyfikacje ziemne – rowy przeciwczołgowe 

objęte ochroną konserwatorską;
6)  budynki objęte ochroną konserwatorską;
7)  kapliczki objęte ochroną konserwatorską;
8)  strefy obserwacji archeologicznej;
9)  strefy ochrony krajobrazu;
10) obiekty przyrody nieożywionej objęte ochro-

ną;
11) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące 
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tereny komunikacji, dla których ustalenia określa 
niniejsza uchwała:

a)  KDGP – tereny dróg publicznych klasy głów-
nej ruchu przyspieszonego,

b)  KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
c)  KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
d)  KDD – tereny dróg publicznych klasy dojaz-

dowej,
e)  KDX – tereny publicznych ciągów pieszo-

-jezdnych,
f)  KDW – tereny dróg wewnętrznych,
g)  KDP – tereny publicznych ciągów pieszo 

– rowerowych,
h)  KD – tereny komunikacji,
i)  KK – tereny komunikacji kolejowej,
j)  KP – tereny parkingów,
k)  KG – tereny parkingów i garaży;
12) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące 

tereny zieleni i wód, dla których ustalenia określa 
niniejsza uchwała:

a)  WS – tereny wód powierzchniowych,
b)  WR – tereny suchych zbiorników retencyjnych,
c)  ZL – tereny lasów,
d)  ZLp – tereny zalesień,
e)  ZE – tereny zieleni,
f)  ZI – tereny zieleni izolacyjnej,
g)  ZN/WS – tereny zieleni chronionej - wody 

powierzchniowe,
h)  ZP – tereny zieleni urządzonej,
i)  R – tereny rolnicze,
j)  ZD – tereny ogrodów działkowych,
k)  ZC – tereny cmentarzy;
13) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące 

tereny zabudowy, dla których ustalenia określa 
niniejsza uchwała:

a)  MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej,

b)  ML – tereny zabudowy letniskowej,
c)  MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej,
d)  MM – tereny zabudowy mieszkaniowej,
e)  MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej,
f)  MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i usługowej,
g)  U – tereny zabudowy usługowej,
h)  UKS – tereny usług komunikacji samochodo-

wej,
i)  UO – tereny usług oświaty,
j)  UKR – tereny usług kultu religijnego,
k)  UT – tereny usług turystyki,
l)  UTS – tereny usług turystyki, sportu i rekre-

acji,
m) PU – tereny obiektów produkcyjnych, skła-

dów i magazynów oraz zabudowy usługowej,
n)  P – tereny obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów,
o)  S – tereny składów i magazynów,
p)  PG – tereny eksploatacji i przetwórstwa su-

rowców mineralnych,
q)  RU – tereny obsługi produkcji w gospodar-

stwach rolnych,
r)  US – tereny sportu i rekreacji,
s)  ZPUT – tereny zieleni parkowej z usługami 

turystyki,
t)  ZPU – tereny zieleni parkowej z usługami;
14) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące 

tereny infrastruktury technicznej, dla których usta-
lenia określa niniejsza uchwała:

a)  IT – tereny infrastruktury technicznej,
b)  ITW – tereny infrastruktury technicznej z za-

kresu zaopatrzenia w wodę.
4. Na rysunku planu określa się również elemen-

ty informacyjne, nie będące ustaleniami planu:
1)  granica miasta;
2)  obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią;
3)  obszar korytarza projektowanej drogi głów-

nej ruchu przyspieszonego - obwodnicy Poręby 
i Zawiercia - w ciągu drogi krajowej nr 78;

4)  granice i numery działek;
5)  orientacyjne przebiegi ścieżek rowerowych;
6)  granica Parku Krajobrazowego „Orlich 

Gniazd”;
7)  granica otuliny Parku Krajobrazowego „Or-

lich Gniazd”;
8)  granice stref sanitarnych od cmentarzy;
9)  granice stref ponadnormatywnego oddzia-

ływania akustycznego dróg i linii kolejowych;
10) granice stref ochrony bezpośredniej ujęć 

wód podziemnych;
11) granice złoża cynku i ołowiu;
12) granica terenu górniczego „Blanowice A1”;
13) granica obszaru górniczego „Blanowice A1”;
14) obiekty wpisane do rejestru zabytków;
15) stanowiska archeologiczne;
16) istniejące sieci, urządzenia i obiekty infra-

struktury technicznej.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:

1)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Zawierciu, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej;

2)  planie – należy przez to rozumieć komplet 
ustaleń dotyczących terenu objętego zasięgiem 
opracowania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Zawiercie w granicach 
określonych niniejszą uchwałą, o ile z treści przy-
pisów nie wynika inaczej;

3)  rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały;

4)  terenie – należy przez to rozumieć fragment 
obszaru planu wyodrębniony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
cyfrowo-literowym;

5)  ustawie lub ustawie o zagospodarowaniu 
przestrzennym - należy przez to rozumieć ustawę 
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z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami);

6)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie dział-
ki budowlanej lub działki ewidencyjnej, któremu 
powinny być podporządkowane inne sposoby 
użytkowania określone jako przeznaczenie uzupeł-
niające;

7)  przeznaczeniu uzupełniającym – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podsta-
wowe, dopuszczone w ograniczonym zakresie 
jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia 
podstawowego w ramach działki budowlanej lub 
działki ewidencyjnej;

8)  działce budowlanej – należy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, 
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia in-
frastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikające z przepisów od-
rębnych z zakresu prawa budowlanego i dalszych 
ustaleń planu;

9)  powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urzą-
dzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, 
a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów 
z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m², oraz 
wodę powierzchniową na tym terenie;

10) wskaźniku zabudowy – należy przez to 
rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie 
działki budowlanej do powierzchni tej działki bu-
dowlanej;

11) wskaźniku intensywności zabudowy – na-
leży przez to rozumieć wartość stosunku sumy 
powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków istniejących i przewidzianych 
do realizacji w obrębie działki budowlanej do po-
wierzchni tej działki budowlanej;

12) powierzchni zabudowy budynku – należy 
przez to rozumieć powierzchnię obliczaną po obry-
sie zewnętrznym budynku w poziomie terenu bez: 
części podziemnych budynku, schodów zewnętrz-
nych, tarasów, podjazdów;

13) powierzchni użytkowej – należy przez to 
rozumieć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej 
długości ścian wszystkich kondygnacji z wyjąt-
kiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów 
dźwigowych, za kondygnację uważa się także 
garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze 
użytkowe;

14) dachu płaskim - należy przez to rozumieć 
dach o nachyleniu połaci dachowych nieprzekra-
czającym 5o;

15) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale-
ży przez to rozumieć linię ograniczającą obszar 
w liniach rozgraniczających terenu, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określo-

nych w ustaleniach planu budowli, której nie może 
przekroczyć żaden punkt rzutu budynku z wyłącze-
niem: części podziemnych obiektów budowlanych, 
balkonów, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad 
wejściami do budynków, o ile ustalenia planu nie 
stanowią inaczej;

16) obowiązującej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy 
określającą dodatkowo wymagane usytuowanie 
frontowej ściany budynku;

17) infrastrukturze technicznej - należy przez 
to rozumieć sieci przesyłowe i rozdzielcze (pod-
ziemne lub nadziemne), obiekty i urządzenia 
służące w szczególności do obsługi obszaru obję-
tego planem w zakresie: komunikacji, zaopatrzenia 
w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazo-
we, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, 
telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, 
a także inne przewody i urządzenia służące za-
spokajaniu potrzeb bytowych użytkowników 
nieruchomości;

18) strefie technicznej – należy przez to rozumieć 
obszar przylegający do budowli, urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej, służący zapewnieniu 
bezpieczeństwa ich użytkowania oraz dostępu;

19) intensywnych uprawach polowych – należy 
przez to rozumieć system produkcji rolniczej cha-
rakteryzujący się powszechnym zastosowaniem 
wysoko wydajnych maszyn, technik uprawy i ho-
dowli, nawozów mineralnych i środków ochrony 
roślin;

20) usługach nieuciążliwych – należy przez to 
rozumieć usługi, niepowodujące przekroczenia 
standardów jakości środowiska lub standardów 
emisyjnych poza terenem, do którego właściciel 
posiada tytuł prawny, niezaliczane do przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, z zakresu: handlu detalicznego z wyjątkiem 
handlu pojazdami mechanicznymi, gastronomii, 
zdrowia, opieki społecznej, usługi weterynaryjne, 
sportu, rekreacji, kultury, edukacji, administracji, 
prawne, pośrednictwo finansowe, ubezpiecze-
niowe, projektowe, reklamowe, fotograficzne, 
pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, 
doradcze, hotelarskie, ponadto - usługi rzemiosła 
nieprodukcyjnego o charakterze naprawczym i kon-
serwacyjnym sprzętu, urządzeń i dóbr służących 
do celów konsumpcji indywidualnej z wyłącze-
niem usług dotyczących naprawy i konserwacji 
pojazdów mechanicznych oraz usługi świadczone 
w gospodarstwach domowych;

21) usługach konsumpcyjnych – należy przez 
to rozumieć wszelkie czynności związane bezpo-
średnio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb 
ludności obejmujące, poza usługami z zakresu 
usług nieuciążliwych, również usługi związane 
z budownictwem, remontem i konserwacją obiek-
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tów budowlanych, transportem, magazynowaniem 
i łącznością, handlem hurtowym i handlem pojaz-
dami mechanicznymi, obsługę i naprawę pojazdów 
mechanicznych oraz usługi komunalne;

22) usługach ogólnospołecznych – należy przez 
to rozumieć usługi zaspokajające potrzeby po-
rządkowo-organizacyjne gospodarki narodowej 
i społeczeństwa jako całości obejmujące: usługi 
administracji publicznej, opieki socjalnej, zdrowia, 
oświaty, kultury, bezpieczeństwa, prawa i porządku 
publicznego oraz usługi pośrednictwa finanso-
wego, usługi ubezpieczeniowe, usługi pocztowe, 
usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa 
finansowego;

23) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć 
zadrzewienia, o docelowej wysokości nie mniejszej 
niż 5m, z gęstym poszyciem, złożone z gatunków 
odpornych na zanieczyszczenia, oddzielające aku-
stycznie i optycznie obiekty lub tereny potencjalnie 
uciążliwe od terenów wymagających ochrony przed 
uciążliwościami;

24) przepisach odrębnych - należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi.

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach 
planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawar-
tymi w obowiązujących przepisach odrębnych.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego 
planem

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Zakaz realizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni zabudowy powyżej 600m².

2. Zakaz realizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000m².

3. Dopuszcza się realizację obiektów małej ar-
chitektury w całym obszarze objętym planem, o ile 
przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

4. Dopuszcza się zabudowę istniejących działek 
budowlanych niespełniających warunków w zakre-
sie minimalnej powierzchni lub szerokości działki, 
o ile:

1)  będzie możliwe spełnienie pozostałych ustaleń 
planu oraz przepisów odrębnych z zakresu prawa 
budowlanego;

2)  w ustaleniach szczegółowych rozdziału 5 nie 
określono inaczej.

5. Ogólne zasady lokalizowania zabudowy:
1)  nakaz sytuowania budynków prostopadle 

lub równolegle w stosunku do przyległej drogi, 
lub w stosunku do granic działki jeżeli wynika to 
z sąsiedztwa;

2)  dopuszcza się inne sytuowanie budynków 
niż według zasad wskazanych w pkt 1 wyłącznie 
w sytuacji, kiedy zachowanie powyższych zasad 

jest niemożliwe, lub kiedy działka budowlana obej-
muje obszar powyżej 0,5ha;

3)  ustala się minimalne odległości sytuowania 
budynków od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg 
i ciągów pieszo-jezdnych na obszarach z wyznaczo-
nymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy tj.:

a)  dla 1KDGP – 10,0m, 15,0m, 20,0m, 30,0m lub 
40,0m - zgodnie z rysunkiem planu,

b)  dla 1KDZ1 – 10,0m lub 12,0m - zgodnie z ry-
sunkiem planu,

c)  dla 2KDZ1 – 8,0m, 10,0m lub 15,0m - zgodnie 
z rysunkiem planu,

d)  dla 3KDZ1 – 8,0m, 15,0m lub 20,0m - zgodnie 
z rysunkiem planu,

e)  dla 4KDZ1 i 5KDZ1 – 8,0m, 10,0m, 12,0m, 
15,0m lub 20,0m - zgodnie z rysunkiem planu,

f)  dla 6KDZ1 – 10,0m lub 15,0m - zgodnie z ry-
sunkiem planu,

g)  dla 7KDZ1 – 10,0m, 15,0m lub 20,0m - zgod-
nie z rysunkiem planu,

h)  dla 1KDZ2 – 12,0m lub 15,0m - zgodnie z ry-
sunkiem planu,

i)  dla 1KDL1 i 1KDL2 – 10,0m lub 15,0m - zgod-
nie z rysunkiem planu,

j)  dla 2KDL2 – 10,0m,
k)  dla 3KDL2 – 6,0m, 8,0m, 10,0m, 12,0m lub 

15,0m - zgodnie z rysunkiem planu,
l)  dla 4KDL2 – 10,0m lub 15,0m - zgodnie z ry-

sunkiem planu,
m) dla 5KDL2 – 10,0m 15,0m lub 20,0m - zgodnie 

z rysunkiem planu,
n)  dla 6KDL2 – 10,0m lub 15,0m - zgodnie z ry-

sunkiem planu,
o)  dla 7KDL2 – 8,0m, 10,0m, 12,0m lub 15,0m 

- zgodnie z rysunkiem planu,
p)  dla 1KDL3 i 2KDL3 – 10,0m lub 15,0m - zgod-

nie z rysunkiem planu,
q)  dla 3KDL3 i 1KDL4 – 10,0m,
r)  dla 2KDL4, 3KDL4 – 6,0m lub 10,0m - zgodnie 

z rysunkiem planu,
s)  dla 4KDL4, 5KDL4 i 6KDL4 – 10,0m,
t)  dla 8KDL4 – 6,0m, 8,0m, 12,0m lub 15,0m 

- zgodnie z rysunkiem planu,
u)  dla 9KDL4 – 8,0m - zgodnie z rysunkiem planu,
v)  dla 11KDL4, 12KDL4 i 13KDL4 – 6,0m,
w) dla 2KDD1, 3KDD1 i 4KDD1 – 10,0m,
x)  dla 1KDD2 – 10,0m lub 15,0m – zgodnie 

z rysunkiem planu,
y)  dla 2KDD2, 3KDD2 i 4KDD2 – 10,0m,
za) dla 5KDD2 – 10,0m,
zb) dla 6KDD2 – 10,0m, 12,0m lub 15,0m - zgod-

nie z rysunkiem planu,
zc) dla 7KDD2 – 8,0m lub 12,0m - zgodnie z ry-

sunkiem planu,
zd) dla 8KDD2 – 6,0m lub 10,0m - zgodnie z ry-

sunkiem planu,
ze) dla 9KDD2, 10KDD2, 11KDD2 i 12KDD2 

– 10,0m,
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zf)  dla 13KDD2 – 6,0m, 10,0m lub 15,0m - zgod-
nie z rysunkiem planu,

zg) dla 14KDD2 – 10,0m lub 12,0m - zgodnie 
z rysunkiem planu,

zh) dla 15KDD2 – 12,0m,
zi)  dla 16KDD2 – 10,0m lub 12,0m - zgodnie 

z rysunkiem planu,
zj)  dla 17KDD2 – 8,0m lub 10,0m - zgodnie z ry-

sunkiem planu,
zk) dla 1KDD3 – 6,0m lub 8,0m - zgodnie z ry-

sunkiem planu,
zl)  dla 2KDD3 – 6,0m,
zm) dla 3KDD3, 4KDD3, 5KDD3 – 6,0m lub 10,0m 

- zgodnie z rysunkiem planu,
zn) dla 6KDD3 – 12,0m,
zo) dla 7KDD3 – 6,0m lub 10,0m - zgodnie z ry-

sunkiem planu,
zp) dla 8KDD3 i 9KDD3 – 6,0m,
zq) dla 10KDD3 – 10,0m,
zr) dla 11KDD3 i 12KDD3 – 6,0m, 8,0m lub 10,0m 

- zgodnie z rysunkiem planu,
zs) dla 13KDD3 – 10,0m,
zt)  dla 14KDD3 – 6,0m, 8,0m lub 10,0m - zgodnie 

z rysunkiem planu,
zu) dla 15KDD3 i 16KDD3 – 6,0m lub 10,0m - 

zgodnie z rysunkiem planu,
zv) dla 17KDD3 – 10,0m lub 15,0m - zgodnie 

z rysunkiem planu,
zw) dla 18KDD3 i 19KDD3 – 6,0m lub 10,0m 

- zgodnie z rysunkiem planu,
zx) dla 20KDD3 i 21KDD3 – 10,0m,
zy) dla 22KDD3 – 6,0m lub 10,0m - zgodnie 

z rysunkiem planu,
zz) dla 23KDD3 – 6,0m,
zza) dla 24KDD3 – 6,0m lub 8,0m - zgodnie 

z rysunkiem planu,
zzb) dla 25KDD3 – 6,0m,
zzc) dla 26KDD3 – 8,0m,
zzd) dla 27KDD3 – 6,0m lub 8,0m - zgodnie 

z rysunkiem planu,
zze) dla 28KDD3 – 6,0m,
zzf) dla 29KDD3 – 6,0m lub 10,0m - zgodnie 

z rysunkiem planu,
zzg) dla 30KDX2– 6,0m,
zzh) dla 9KDX3 – 6,0m lub 8,0m - zgodnie z ry-

sunkiem planu;
4)  ustala się minimalne odległości sytuowania 

budynków od linii rozgraniczających ciągów pieszo-
-jezdnych, pieszo-rowerowych i dróg wewnętrznych 
na obszarach z wyznaczonymi na rysunku planu 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy tj.:

a)  dla 2KDX1 – 20,0m,
b)  dla 7KDX1 – 2,0m,
c)  dla 2KDX2 – 4,0m lub 6,0m - zgodnie z ry-

sunkiem planu,
d)  dla 8KDX2– 6,0m,
e)  dla 28KDX2 – 3,0m lub 6,0m - zgodnie z ry-

sunkiem planu,
f)  dla 2KDX3 – 3,0m,

g)  dla 1KDX4 i 2KDX4– 8,0m,
h)  dla 3KDX4 i 4KDX4– 6,0m,
i)  dla 1KDP2, 2KDP2, 3KDP2, 4KDP2 – 5,0m,
j)  dla pozostałych, nie wymienionych w lit.a do 

lit.i oraz w pkt 3 lit. zzg i lit. zzh – 4,0m;
5)  ustala się obowiązujące odległości sytuowa-

nia ściany frontowej budynków od zewnętrznej 
krawędzi jezdni dróg na obszarach z wyznaczonymi 
na rysunku planu obowiązującymi liniami zabudo-
wy tj.:

a)  dla 1KDL3 – 10,0m lub 15,0m - zgodnie z ry-
sunkiem planu,

b)  dla 1KDD1 – 10,0m lub 15,0m - zgodnie z ry-
sunkiem planu,

c)  dla 2KDD1 – 10,0m;
6)  w obrębie działek budowlanych, dla których 

nie określono na rysunku planu nieprzekraczalnych 
lub obowiązujących linii zabudowy obowiązują 
przepisy odrębne z zakresu dróg publicznych;

7)  w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią 
zabudowy a linią rozgraniczającą drogi dopuszcza 
się lokalizację:

a)  urządzeń i budowli infrastruktury technicznej,
b)  podziemnych części budynków,
c)  schodów zewnętrznych i podjazdów;
8)  dopuszcza się lokalizację budynków bezpo-

średnio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną 
lub w odległości nie mniejszej niż 1,5m, wyłącznie 
w sytuacji określonej w przepisach odrębnych 
z zakresu prawa budowlanego, o ile w ustaleniach 
szczegółowych rozdziału 5 nie zapisano inaczej;

9)  zakaz lokalizowania budynków w granicy 
działek stanowiących wydzielone drogi i dojazdy 
nie wskazane na rysunku planu – minimalna od-
ległość sytuowania zabudowy od granicy takiej 
działki wynosi 3,0m.

6. Ustalenia dla zabudowy istniejącej:
1)  dopuszcza się przebudowę, rozbudowę 

i remonty istniejących budynków zlokalizowanych 
bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką bu-
dowlaną lub w odległości mniejszej niż 3,0m od 
granicy, przy zachowaniu przepisów odrębnych 
z zakresu prawa budowlanego;

2)  dopuszcza się remonty, przebudowy i nadbudo-
wy części obiektów budowlanych zlokalizowanych 
w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabu-
dowy a linią rozgraniczającą drogi, pod warunkiem 
utrzymania obrysu budynku - warunek utrzymania 
obrysu budynku nie obowiązuje dla inwestycji 
polegającej na termomodernizacji budynku;

3)  dopuszcza się utrzymanie oraz rozbudowę 
w celu podwyższenia standardu użytkowego, 
istniejącej zabudowy o przeznaczeniu innym niż 
ustalone w niniejszym planie przy zachowaniu pa-
rametrów zabudowy i zagospodarowania terenów 
określonych w ustaleniach planu;

4)  dopuszcza się roboty budowlane związane 
z utrzymaniem budynków w należytym stanie 
technicznym z zachowaniem dotychczasowych 
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parametrów budynku oraz geometrii dachu;
5)  ustalenia od pkt 1 do pkt 4 obowiązują nie-

zależnie od ustaleń szczegółowych rozdziału 3, 4, 
5 lub 6.

7. Zasady kształtowania ładu przestrzennego 
w zakresie harmonii wizualnej:

1)  zakaz stosowania jako podstawowych ma-
teriałów wykończeniowych elewacji budynków 
mieszkalnych i usługowych: blachy falistej i trape-
zowej oraz listew plastikowych;

2)  nakaz stosowania na terenach zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej: dachówki lub mate-
riałów imitujących dachówkę, strzechy lub gontu 
drewnianego, jako pokrycia dachów innych niż 
płaskie;

3)  zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 
betonowych od strony bezpośrednio przylegającej 
do publicznych dróg, ulic i ciągów pieszo-jezd-
nych;

4)  ustalenie pkt 3 nie obowiązuje w terenach 
oznaczonych symbolem 1PU3, 1P1, 2P1, 6P1, 1P2, 
2S, 1RU;

5)  niezależnie od ustaleń szczegółowych rozdziału 
5, dopuszcza się realizacje dachów jednospadowych 
w budynkach usytuowanych bezpośrednio przy gra-
nicy działki budowlanej, przy czym kąt nachylenia 
połaci winien zawierać się w zakresie określonym 
w ustaleniach szczegółowych rozdziału 5;

6)  dopuszcza się wszystkie kształty i kąty nachy-
lenia dachów, o ile w ustaleniach szczegółowych 
rozdziału 5 nie zapisano inaczej.

8. Zasady lokalizowania ogrodzeń:
1)  nakaz realizacji bram wjazdowych w odle-

głości nie mniejszej niż 5,5m od krawędzi jezdni 
dróg klasy lokalnej i zbiorczej, dla zapewnienia 
strefy postoju pomiędzy ogrodzeniem a krawędzią 
jezdni;

2)  zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości 
mniejszej niż 1,5m od górnej krawędzi skarpy cie-
ków i zbiorników wodnych – ustalenie nie dotyczy 
rowów melioracyjnych;

3)  w obrębie nieruchomości bezpośrednio 
przylegających do wód powierzchniowych oznaczo-
nych symbolem od 1WS1 do 30WS1, 1WS2 oraz 
w obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeń typu peł-
nego tj. ogrodzeń betonowych, murowanych, oraz 
wykonywanych z blach.

9. Na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich 
Gniazd” ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących 
reklam, z dopuszczeniem szyldów, związanych 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną w ob-
rębie nieruchomości zlokalizowanych na terenach 
zabudowy wymienionych w rozdziale 5 lub tablic 
informacyjnych z zakresu informacji miejskiej, 
turystycznej i przyrodniczej.

10. Zakaz formowania skarp w sposób powodu-
jący ograniczenia w sposobie zagospodarowania 
przyległych nieruchomości.

11. Wyznacza się tereny ogólnodostępnych 
przestrzeni publicznych obejmujących:

1)  tereny zieleni urządzonej oznaczone symbo-
lem od 1ZP do 10ZP;

2)  tereny dróg publicznych oznaczone symbo-
lem ...KDGP, ...KDZ, ...KDL, ...KDD;

3)  tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych 
oznaczone symbolem ...KDX;

4)  tereny publicznych ciągów pieszo-rowero-
wych oznaczone symbolem ...KDP;

5)  tereny sportu i rekreacji oznaczone symbo-
lem 1US1 i 2US1;

6)  teren zieleni parkowej z usługami o symbolu 
1ZPU.

12. Ustalenia szczegółowe w zakresie kształ-
towania przestrzeni publicznych, o których mowa 
w ust.11, zawarto w rozdziałach 3, 4 i 5 niniejszej 
uchwały.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego.

1. Na obszarze objętym planem, za wyjątkiem 
Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz jego 
otuliny, ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środo-
wisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjąt-
kiem:

1)  inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruk-
tury technicznej, drogowej i przeciwpowodziowej;

2)  instalacji radiokomunikacyjnych, radiona-
wigacyjnych i radiolokacyjnych oraz instalacji 
wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii;

3)  wierceń w celu zaopatrzenia w wodę;
4)  budowli piętrzących wodę o wysokości pię-

trzenia nie niższej niż 5m;
5)  urządzeń lub zespołów urządzeń umożliwia-

jących pobór wód podziemnych;
6)  parkingów, garaży samochodowych lub ze-

społów parkingów dla samochodów osobowych;
7)  zespołów zabudowy usługowej;
8)  stacji obsługi lub remontowych sprzętu 

budowlanego lub rolniczego, lub środków trans-
portu;

9)  instalacji do magazynowania i dystrybucji 
ropy naftowej i produktów naftowych – stacji pa-
liw.

2. Ustalenie ust. 1 nie obowiązuje:
1)  na terenach produkcji oznaczonych symbo-

lem: od 1P1 do 6P1, 1P2;
2)  na terenach produkcji i usług oznaczonych 

symbolem: 1PU1, 1PU2 i 1PU3;
3)  dla legalnych przedsięwzięć istniejących 

w dniu wejścia w życie planu, działających w opar-
ciu o wydane pozwolenia i decyzje.

3. Na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich 
Gniazd” oraz jego otuliny ustala się zakaz loka-
lizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć 
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mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, za wyjątkiem:

1)  inwestycji celu publicznego z zakresu infra-
struktury technicznej, drogowej i przeciwpowo-
dziowej;

2)  instalacji radiokomunikacyjnych, radionawi-
gacyjnych i radiolokacyjnych oraz instalacji wyko-
rzystujących siłę wiatru do produkcji energii;

3)  stałych pól campingowych lub karawaningo-
wych;

4)  wierceń w celu zaopatrzenia w wodę;
5)  budowli piętrzących wodę o wysokości pię-

trzenia nie niższej niż 5m;
6)  urządzeń lub zespołów urządzeń umożliwia-

jących pobór wód podziemnych;
7)  stacji obsługi lub remontowych sprzętu rol-

niczego lub środków transportu oraz instalacji 
do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej 
i produktów naftowych – stacji paliw w terenie 
oznaczonym symbolem 1RU;

8)  zalesień.
4.  W zakresie ochrony wód podziemnych ustala 

się:
1)  zakaz odprowadzania ścieków, za wyjątkiem 

wód opadowych i roztopowych, do wód lub do 
ziemi;

2)  nakaz stosowania rozwiązań technicznych 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zapobie-
gających przenikaniu ścieków nieoczyszczonych do 
gruntu i wód;

3)  nakaz podczyszczania wód opadowych i roz-
topowych, odprowadzanych z nawierzchni: dróg, 
ulic, parkingów, do odpowiednich parametrów, 
przed odprowadzaniem ich do kanalizacji miejskiej, 
wód powierzchniowych lub ziemi.

5.  W zakresie postępowania z odpadami ustala 
się:

1)  nakaz prowadzenia gospodarki odpadami 
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu utrzyma-
nia porządku i czystości oraz z zakresu gospodarki 
odpadami, w tym obowiązującymi na terenie gmi-
ny;

2)  nakaz odbioru odpadów w systemie zorga-
nizowanym z segregacją odpadów u „źródła”;

3)  nakaz zbierania i magazynowania odpadów 
w miejscach do tego wyznaczonych;

4)  nakaz zabezpieczenia odpadów czasowo 
przechowywanych przed infiltracją wód opado-
wych;

5)  zakaz lokalizowania działalności z zakresu 
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwiania 
wszelkich odpadów wytworzonych poza terenem;

6)  zakaz wykorzystywania odpadów, z wyjąt-
kiem gruzu budowlanego, do zmian ukształtowania 
terenu;

7)  w obszarach bezpośredniego zagrożenia po-
wodzią, zgodnie z art.40 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 
18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, 
poz.2019 z późniejszymi zmianami), obowiązuje za-

kaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, 
środków chemicznych, a także innych materiałów, 
które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym 
w szczególności ich składowania.

6. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się:
1)  zakaz lokalizowania zabudowy mieszkanio-

wej na terenach znajdujących się w zasięgu po-
nadnormatywnego oddziaływania akustycznego 
dróg i linii kolejowej bez zastosowania skutecznych 
rozwiązań ograniczających ich uciążliwość;

2)  ustala się standardy ochrony przed hała-
sem:

a)  obowiązujące dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej - na terenach oznaczonych 
symbolami: od 1MN1 do 41MN1; od 1MN2 do 
35MN2; od 1MN3 do 82MN3; od 1MN4 do 25MN4; 
od 1MN5 do 12MN5; 1MN6 i 2MN6; od 1MN8 do 
25MN8; od 1MNU1 do 12MNU1; od 1MNU4 do 
3MNU4; od 1MNU6 do 3 MNU6,

b)  obowiązujące dla terenów związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 
- na terenach oznaczonych symbolami: od 1UO1 
do 3UO1; 1UO2,

c)  obowiązujące dla terenów zabudowy mie-
szkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbioro-
wego - na terenach oznaczonych symbolami: od 
1MW1 do 2MW1; od 1MW2 do 4MW2; 1MW3, od 
1MW4 do 3MW4; od 1MM1 do 10MM1; od 1MM2 
do 2MM2; 1MWU,

d)  obowiązujące dla terenów rekreacyjno-
-wypoczynkowych - na terenach oznaczonych 
symbolami: 1ZD; od 1US1 do 2US1; od 1US2 do 
2US2; od 1US3 do 2US3; 1ML; 1ZPU,

e)  obowiązujące dla terenów mieszkaniowo-
-usługowych - na terenach oznaczonych symbolami: 
1MN7; od 13MNU1 do 18MNU1; od 1MNU2 do 
22MNU2; od 1MNU3 do 22MNU3; 1MNU5.

7. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala 
się obowiązek ochrony gleby w trakcie prac budow-
lanych przed degradacją lub zanieczyszczeniem.

8. Nakaz utrzymania emisji substancji i energii 
do środowiska na poziomach nieprzekraczających 
dopuszczonych wartości, od istniejących, prze-
budowanych i nowo wznoszonych obiektów oraz 
prowadzonych działalności.

9. W zakresie ochrony powietrza ustala się nakaz 
stosowania do celów grzewczych nowoczesnych 
technologii cechujących się niską emisją zanie-
czyszczeń w procesie spalania.

10. Zakaz zmiany warunków spływu wód po-
wierzchniowych w obrębie poszczególnych działek 
ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

11. Zakaz lokalizowania zabudowy i utwardzo-
nych powierzchni nieprzepuszczalnych w odległości 
mniejszej niż 5,0m od górnej krawędzi skarpy cie-
ków i zbiorników wodnych (nie dotyczy rowów 
melioracyjnych), chyba że na rysunku planu wska-
zano inne nieprzekraczalne linie zabudowy.
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12. Wyznacza się teren zieleni chronionej oz-
naczony symbolem 1ZN/WS objęty ochroną na 
podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochro-
ny przyrody, jako użytek ekologiczny „Łakotnik” 
– ustalenia szczegółowe zgodnie z §46.

13. Wyznacza się w planie strefy ochrony kra-
jobrazu:

1)  oznaczoną na rysunku planu symbolem K1, 
dla której ustala się:

a)  zakaz wprowadzania zalesień i zadrzewień,
b)  zakaz wprowadzania zabudowy oraz lokali-

zowania obiektów tymczasowych,
c)  zakaz wprowadzania ogrodzeń,
d)  zakaz wprowadzania intensywnych upraw 

polowych,
e)  zakaz wprowadzania zmian w ukształtowaniu 

i rzeźbie terenu,
f)  nakaz ochrony obiektu przyrody nieożywionej 

(ostańca skalnego) wskazanego na rysunku planu,
g)  nakaz zachowania otoczenia obiektu, o któ-

rym mowa w lit.f, bez elementów przesłaniających 
w tym zieleni wysokiej;

2)  oznaczone na rysunku planu symbolem K2 
i K3, dla których ustala się:

a)  zakaz zalesiania,
b)  zakaz wprowadzania zabudowy, w tym obiek-

tów tymczasowych, poza wyznaczonymi terenami 
zabudowy,

c)  dopuszcza się realizację budowli i urządzeń 
hydrotechnicznych służących w szczególności 
ochronie przeciwpowodziowej,

d)  zakaz wprowadzania intensywnych upraw 
rolnych,

e)  zakaz wprowadzania zmian w ukształtowaniu 
i rzeźbie terenu niewynikających z działań prowa-
dzonych w celach przeciwpowodziowych,

f)  dopuszcza się wprowadzanie funkcji służących 
rekreacji na zasadach określonych w ustaleniach 
szczegółowych,

g)  dopuszcza się wprowadzanie obiektów małej 
architektury w powiązaniu ze ścieżkami pieszymi 
i rowerowymi na zasadach określonych w ustale-
niach szczegółowych;

3)  oznaczone na rysunku planu symbolem K4 
i K5, dla których ustala się:

a)  zakaz wprowadzania zalesień poza terenami 
do tego przeznaczonymi,

b)  zakaz wprowadzania zabudowy w tym obiek-
tów tymczasowych,

c)  zakaz wprowadzania intensywnych upraw 
rolnych,

d)  zakaz wprowadzania zmian w ukształtowaniu 
i rzeźbie terenu;

4)  oznaczoną na rysunku planu symbolem K6, 
dla której ustala się:

a)  nakaz zachowania istniejącego sposobu 
użytkowania terenu w szczególności zadrzewień 
oraz zbiorników wodnych,

b)  nakaz zachowania istniejących drzewostanów,

c)  zakaz wprowadzania zabudowy w tym obiek-
tów tymczasowych poza wyznaczonymi terenami 
zabudowy,

d)  zakaz wprowadzania zmian w ukształtowaniu 
i rzeźbie terenu,

e)  dopuszcza się realizację ścieżek pieszych 
i rowerowych z towarzyszącymi obiektami małej 
architektury,

f)  nakaz zachowania obiektów objętych ochroną 
konserwatorską oznaczonych na rysunku planu.

14. Nakaz wyposażenia terenów zielonych słu-
żących uprawianiu sportu i rekreacji w urządzenia 
zapewniające zachowanie czystości.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków.

1. Ustalenia dla obiektów objętych ochroną 
na mocy przepisów odrębnych z zakresu ochrony 
zabytków:

1)  na mocy wpisu do rejestru zabytków ochroną 
objęte są:

a)  Kościół parafialny p. w. św. Mikołaja wpisa-
ny dnia 17 czerwca 1967 r. do rejestru zabytków 
województwa śląskiego pod nr - 775/67. Ochroną 
objęto całość założenia w granicach ogrodzenia,

b)  Cmentarz żydowski wpisany dnia 17 czerw-
ca 1967 r. do rejestru zabytków województwa 
śląskiego pod nr - 776/67. Ochroną objęto całość 
cmentarza w granicach ogrodzenia wraz z wypo-
sażeniem;

2)  wszelka działalność związana z prowadze-
niem prac budowlanych, zagospodarowaniem 
terenu lub zielenią wysoką w obrębie terenów 
wymienionych w pkt 1 winna być prowadzona na 
podstawie przepisów odrębnych tj. ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Ustalenia dla obiektów objętych ochroną 
konserwatorską w planie:

1)  obejmuje się ochroną konserwatorską obiek-
ty oznaczone na rysunku planu tj.:

a)  budynki wielorodzinne zlokalizowane przy 
ul. Paderewskiego nr 51, 53 i 55, w obrębie terenu 
oznaczonego symbolem 2MW1,

b)  budynek zlokalizowany przy ul. Paderewskie-
go 57, w obrębie terenu oznaczonego symbolem 
1UO2,

c)  budynek zlokalizowany przy ul. Paderewskie-
go 61, w obrębie terenu oznaczonego symbolem 
1UT1,

d)  budynki: usługowy i gospodarczy zlokalizowa-
ne przy ul. Krzywej, w obrębie terenu oznaczonego 
symbolem 5P1,

e)  ruina wapiennika w obrębie terenu oznaczo-
nego symbolem 2ZLp2,

f)  budynek dawnej cegielni zlokalizowany przy 
ul. Łącznej, w obrębie terenu oznaczonego symbo-
lem 2PG,

g)  budynek straży pożarnej w Kromołowie przy 
ulicy Filaretów, w obrębie terenu oznaczonego 
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symbolem 3U2,
h)  budynek wielorodzinny nr 17 położony 

w Kromołowie przy ulicy Żelaznej, w obrębie te-
renu oznaczonego symbolem 4MNU2;

2)  dla obiektów wymienionych w pkt 1 ustala 
się:

a)  nakaz utrzymania budynków w historycznej 
formie bez prawa rozbudowy,

b)  nakaz zachowania cech stylowych budynków 
w szczególności: gabarytów i formy obiektów, 
kształtów, spadków i rodzaju pokrycia dachów, 
wystroju elewacji i detali architektonicznych oraz 
stolarki okiennej i drzwiowej – kształt, wielkość 
i podziały z zachowaniem rysunku profili i mate-
riału,

c)  nakaz zachowania konstrukcji budynku, 
elementów wewnętrznych i urządzeń w budynku 
dawnej cegielni, o którym mowa w pkt 1 lit. f,

d)  dla obiektów wymienionych w pkt 1 lit.a, b, 
c, d, f, g i h dopuszcza się zmiany funkcji obiektu 
oraz prace związane z przebudową wnętrz obiektów 
przy zachowaniu ustaleń lit.a, b i c;

3)  obejmuje się ochroną konserwatorską ka-
pliczki oznaczone na rysunku planu tj.:

a)  kapliczka z ołtarzem św. Tekli przy ul. Siewier-
skiej 86 w Kromołowie,

b)  kaplica p.w. św. Jana Nepomucena z 1803r. 
przy skrzyżowaniu ulic Siewierskiej i Filaretów 
w Kromołowie,

c)  figury słupkowe przy kościele parafialnym 
w Kromołowie: figura Pana Jezusa z 1776r. i figura 
Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z 1917r.,

d)  figura św. Floriana na słupie z XIXw. na Ryn-
ku w Kromołowie,

e)  kapliczka słupowa z figurką Matki Boskiej 
z poł. XIXw., przy ul. Łośnickiej w Kromołowie,

f)  kapliczka słupowa z poł. XIXw., przy ulicy 
Harcerskiej 25 w Kromołowie,

g)  krzyż na ostańcu z ok. 1930 r., przy ulicy Że-
laznej w Kromołowie;

4)  dla obiektów wymienionych w pkt 3 ustala się:
a)  nakaz utrzymania obiektów w historycznej 

formie,
b)  nakaz zachowania zabytkowego wyposażenia,
c)  zakaz lokalizowania innych obiektów lub 

zieleni przesłaniającej obiekt chroniony,
d)  zakaz likwidacji obiektów,
e)  dopuszcza się możliwość przeniesienia 

obiektów w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków;

5)  obejmuje się ochroną konserwatorską forty-
fikacje ziemne – rowy przeciwczołgowe wskazane 
na rysunku planu;

6)  dla obiektów wymienionych w pkt 5 ustala się:
a)  nakaz utrzymania ukształtowania terenu – za-

kaz zasypywania rowów,
b)  nakaz utrzymania ciągłości rowów,
c)  dopuszcza się realizację ścieżek pieszych 

i rowerowych, wyłącznie o nawierzchni gruntowej, 

wzdłuż rowów,
d)  dopuszcza się w terenie oznaczonym symbo-

lem 2WR likwidację rowów w zakresie wynikającym 
z realizacji urządzeń i budowli niezbędnych dla funk-
cjonowania suchych zbiorników retencyjnych.

3. W planie nie wyznacza się stref ochrony kon-
serwatorskiej.

4. Strefy obserwacji archeologicznej:
1)  wyznacza się na rysunku planu strefy obser-

wacji archeologicznej dla stanowisk punktowych:
a)  oznaczoną numerem 6(93-52) – Zawier-

cie-Kromołów – Epoka Brązu / Halsztat Kultura 
Łużycka,

b)  oznaczoną numerem 8(93-52) – Zawiercie-
-Blanowice – Nowożytność,

c)  oznaczoną numerem 9(93-52) – Zawiercie-
-Blanowice – Nowożytność,

d)  oznaczoną numerem 10(93-52) – Zawiercie-
-Blanowice – Nowożytność,

e)  oznaczoną numerem 11(93-52) – Zawiercie-
-Blanowice – Epoka Kamienia,

f)  oznaczoną numerem 12(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Nowożytność,

g)  oznaczoną numerem 47(93-52) – Zawiercie-
-Bzów – Nowożytność,

h)  oznaczoną numerem 48(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Epoka Kamienia / Nowożytność,

i)  oznaczoną numerem 49(93-52) – Zawier-
cie-Kromołów – Epoka Brązu / Halsztat Kultura 
Łużycka / Średniowiecze,

j)  oznaczoną numerem 50(93-52) – Zawier-
cie-Kromołów – Epoka Brązu / Halsztat Kultura 
Łużycka / Średniowiecze,

k)  oznaczoną numerem 55(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Nowożytność,

l)  oznaczoną numerem 56(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Nowożytność,

m) oznaczoną numerem 57(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Nowożytność,

n)  oznaczoną numerem 62(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Nowożytność,

o)  oznaczoną numerem 63(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Epoka Kamienia,

p)  oznaczoną numerem 66(93-52) – Zawier-
cie-Kromołów – Epoka Brązu / Halsztat Kultura 
Łużycka,

q)  oznaczoną numerem 67(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Późny okres wpływów rzymskich / 
Pradzieje,

r)  oznaczoną numerem 69(93-52) – Zawiercie-
-Łośnice – Nowożytność,

s)  oznaczoną numerem 71(93-52) – Zawiercie-
-Łośnice – Nowożytność,

t)  oznaczoną numerem 73(93-52) – Zawiercie-
-Łośnice – Epoka Brązu / Halsztat Kultura Łużycka,

u)  oznaczoną numerem 6(93-51) – Zawiercie-
-Blanowice,

v)  oznaczoną numerem 7(93-51) – Zawiercie-
-Borowe Pole;



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 159
Dziennik UrzêdowyDziennik Urzêdowy

– 12110 – Poz. 2627

2)  strefą, dla stanowisk punktowych, o których 
mowa w pkt 1, obejmuje się obszar o promieniu 
40m od centrum stanowiska archeologicznego 
oznaczonego na rysunku planu;

3)  wyznacza się na rysunku planu strefy obser-
wacji archeologicznej dla stanowisk rozległych:

a)  oznaczoną numerem 5(93-52) – Zawiercie-Bla-
nowice – Późne średniowiecze / Nowożytność,

b)  oznaczoną numerem 7(93-52) – Zawiercie-
-Blanowice – Późny okres wpływów rzymskich,

c)  oznaczoną numerem 51(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Nowożytność,

d)  oznaczoną numerem 52(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Nowożytność,

e)  oznaczoną numerem 53(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Późne średniowiecze / Nowożytność,

f)  oznaczoną numerem 54(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Nowożytność,

g)  oznaczoną numerem 58(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Nowożytność,

h)  oznaczoną numerem 59(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Nowożytność,

i)  oznaczoną numerem 60(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Nowożytność,

j)  oznaczoną numerem 61(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Nowożytność,

k)  oznaczoną numerem 64(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Średniowiecze,

l)  oznaczoną numerem 65(93-52) – Zawiercie-
-Kromołów – Późny okres wpływów rzymskich / 
Średniowiecze,

m) oznaczoną numerem 68(93-52) – Zawiercie-
-Łośnice – Nowożytność,

n)  oznaczoną numerem 70(93-52) – Zawiercie-
-Łośnice – Nowożytność,

o)  oznaczoną numerem 72(93-52) – Zawiercie-
-Łośnice – Nowożytność,

p)  oznaczoną numerem 75(93-52) – Zawiercie-
-Łośnice – Nowożytność;

4)  strefą, dla stanowisk rozległych, o których 
mowa w pkt 3, obejmuje się obszar wskazany na 
rysunku planu;

5)  w granicach stref obserwacji archeologicz-
nej, ustala się nakaz prowadzenia robót ziemnych 
z zapewnieniem nadzoru archeologicznego.

5. Nakaz prowadzenia wszelkich działań inwe-
stycyjnych: w obrębie obiektów wymienionych 
w ust.2, stref wymienionych w ust.3 za wyjątkiem 
realizacji sieci uzbrojenia podziemnego, oraz za-
bytkowego starodrzewu w strefach wymienionych 
w ust.3, zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

6. W całym obszarze planu ustala się nakaz 
zachowania starodrzewu z dopuszczeniem cięć 
drzew lub konarów zagrażających bezpośrednio 
bezpieczeństwu, oraz cięć pielęgnacyjnych drzew 
pod warunkiem, że jednorazowo zostanie usunięte 
nie więcej niż 20% masy korony - wszelkie działa-

nia przy starodrzewie, w szczególności wycinka, 
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony 
przyrody.

§ 7. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi.

1. W obrębie terenu oznaczonego symbolem 
2PG zawierają się: teren górniczy oraz obszar 
górniczy „Blanowice 1”, oznaczone na rysunku 
planu – nakaz prowadzenia działalności w zakresie 
odkrywkowego wydobycia surowców mineralnych 
na podstawie koncesji.

2. Na rysunku planu wskazuje się obszary bez-
pośredniego zagrożenia powodzią o prawdopo-
dobieństwie wystąpienia 1,0%, w obrębie których 
obowiązuje, zgodnie z art.82 ust.2 ustawy z dnia 18 
lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, 
poz.2019 z późniejszymi zmianami), zakaz prowa-
dzenia wszelkich robót oraz czynności, które mogą 
utrudnić ochronę przed powodzią, w szczególności 
takich jak:

1)  wykonywania urządzeń wodnych oraz wzno-
szenia innych obiektów budowlanych;

2)  sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem 
plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód 
oraz roślinności stanowiącej element zabudowy 
biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmac-
niania brzegów, obwałowań lub odsypisk;

3)  zmiany ukształtowania terenu, składowa-
nia materiałów oraz wykonywania innych robót, 
z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub 
utrzymywaniem wód, a także utrzymywaniem lub 
odbudową, rozbudową lub przebudową wałów 
przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą.

3. Na obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią dopuszcza się realizację robót oraz 
czynności, wyłącznie po uzyskaniu decyzji Dyrek-
tora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
zwalniającej od zakazów, o których mowa w ust. 2, 
zgodnie z art.82 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 
z późniejszymi zmianami).

4. Na obszarze objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego nie występują 
obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 8. Ogólne zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości.

1. Dopuszcza się scalanie oraz podział nieru-
chomości.

2. Nie wyznacza się terenów wymagających 
scalenia i podziału nieruchomości.

3. Dopuszcza się scalanie a następnie podział 
działek, pod warunkiem uzyskania parametrów 
określonych w ustaleniach szczegółowych rozdziału 
4 i 5.
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4. Minimalna powierzchnia wydzielanych działek 
budowlanych – 20m².

5. Minimalna szerokość frontów wydzielanych 
działek budowlanych – 4m.

6. Wydzielanie działek budowlanych prostopa-
dle w stosunku do bezpośrednio przyległej drogi 
z tolerancją ±15°, lub równolegle do działek bezpo-
średnio sąsiadujących, jeśli wynika to ze struktury 
istniejącego podziału.

7. Dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych 
niż określone w ust.4 i ust.5 oraz w ustaleniach 
szczegółowych rozdziałów 4 i 5 dla infrastruktury 
technicznej, regulacji granic oraz w celu polepsze-
nia warunków zagospodarowania dla przyległej 
nieruchomości – polepszenie warunków zago-
spodarowania oznacza: zwiększenie powierzchni 
nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej 
zabudowy, infrastruktury technicznej lub dróg.

8. Dopuszcza się wydzielanie działek dla dróg 
i infrastruktury technicznej na terenach gdzie w za-
pisach szczegółowych rozdziału 4 i 5 wprowadzono 
zakaz wydzielania działek budowlanych.

9. Dopuszcza się wydzielanie działek budowla-
nych niespełniających parametrów wymaganych 
w ustaleniach szczegółowych w zakresie szerokości 
frontu działki budowlanej, w sytuacji kiedy podział 
nie spowoduje zmniejszenia tej szerokości.

10. Dopuszcza się podział działek o długości 
przekraczającej 80m, również w sytuacji, kiedy 
uzyskana działka nie będzie spełniać wymaga-
nych w ustaleniach szczegółowych standardów 
powierzchniowych, pod warunkiem, że szerokość 
frontów wydzielonych działek budowlanych nie 
ulegnie zmianie, a długość każdej wydzielonej 
działki nie będzie mniejsza niż 40m.

11. Zakaz wydzielania działek budowlanych bez 
zapewnienia dojazdu z dróg publicznych lub we-
wnętrznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy wydzielana 
działka bez dostępu do drogi publicznej będzie 
przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej, 
która posiada dostęp do drogi publicznej lub we-
wnętrznej.

12. Zakaz wydzielania działek zabudowanych, 
które nie spełniają parametrów wynikających 
z ustaleń szczegółowych w zakresie wskaźnika 
zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej 
– dopuszcza się odstępstwo wyłącznie na mocy 
przepisów odrębnych tj. ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej.

1. Wszelkie sieci, oznaczone na rysunku planu, 
mają charakter orientacyjny i nie stanowią ustaleń 
planu.

2.  Dopuszcza się w obrębie wszystkich terenów 
lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z potrzebami poszczególnych 
dysponentów i użytkowników, przy zachowaniu 

pozostałych ustaleń planu.
3. W terenach zabudowy wymienionych w roz-

dziale 5 ustala się nakaz lokalizowania sieci uz-
brojenia w obrębie linii rozgraniczających infra-
struktury komunikacyjnej lub w strefie pomiędzy 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a liniami 
rozgraniczającymi drogi, ulice i ciągi pieszo-jezdne 
z dopuszczeniem odstępstwa wynikającego z prze-
słanek technicznych bądź ekonomicznych.

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się:

1)  zasilanie z istniejącej i realizowanej zgodnie 
z zapotrzebowaniem sieci elektroenergetycznej 
niskiego i średniego napięcia;

2)  dopuszcza się realizację w obrębie terenu 
oznaczonego symbolem 3U7 stacji transformato-
rowej WN/SN na wydzielonej w tym celu działce;

3)  nakaz zapewnienia całodobowego dojazdu 
sprzętem ciężkim do istniejących i projektowanych 
stacji transformatorowych oraz słupów linii wyso-
kiego napięcia;

4)  nakaz skablowania lub zmiany przebiegu od-
cinka linii wysokiego napięcia w obrębie terenów 
oznaczonych symbolem 33MN1 i 34MN1.

5. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1)  zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej 

z dopuszczeniem ujęć indywidualnych wyłącznie 
w przypadku braku możliwości technicznych wy-
konania przyłącza do sieci;

2)  sukcesywną rozbudowę sieci wodociągowej;
3)  nakaz zapewnienia właściwego standardu 

zasilania w wodę dla ochrony przeciwpożarowej.
6.  W zakresie odprowadzania ścieków bytowych 

i przemysłowych ustala się:
1)  sukcesywną rozbudowę rozdzielczej sieci 

kanalizacji sanitarnej;
2)  na terenach objętych systemem kanalizacji 

sanitarnej nakaz odprowadzania ścieków komu-
nalnych systemem rozdzielczym poprzez miejski 
systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 
ścieków;

3)  zakaz stosowania indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków bytowych tj. przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenach objętych syste-
mem kanalizacji sanitarnej;

4)  do czasu realizacji systemu kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przy-
domowych oczyszczalni ścieków z zachowaniem 
wymogu okresowego opróżniania – po urucho-
mieniu zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej 
nakaz włączenia powyższych do systemu;

5)  w obszarze Parku Krajobrazowego „Orlich 
Gniazd” i jego otuliny zakaz realizacji przydo-
mowych oczyszczalni ścieków – w sytuacji braku 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się wyłącznie 
szczelne zbiorniki do czasowego przechowywania 
ścieków;

6)  nakaz podczyszczania ścieków przemysłowych 
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do odpowiednich parametrów przed odprowa-
dzaniem ich do kanalizacji miejskiej lub wód 
powierzchniowych.

7. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych ustala się:

1)  sukcesywną realizację kanalizacji deszczowej 
lub rowów odwadniających obejmującej tereny 
dróg i ulic publicznych wymienionych w §13 do 
§22 ze szczególnym uwzględnieniem terenów 
w obrębie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” 
i jego otuliny;

2)  dopuszcza się lokalne systemy odwod-
nień powierzchniowych z rozsączaniem wody 
w gruntach przepuszczalnych w ramach działki 
budowlanej lub za zgodą właściciela na terenach 
przylegających, pod warunkiem, że nie spowoduje 
to ich zalewania lub podtapiania;

3)  nakaz podczyszczenia wód opadowych 
i roztopowych z placów, parkingów i innych 
powierzchni, narażonych na zanieczyszczenia 
środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecz-
nymi, do wymaganych prawem standardów, przed 
wprowadzeniem ich do odbiornika;

4)  dopuszcza się retencjonowanie wód opado-
wych w ramach działki budowlanej do późniejszego 
wykorzystania.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1)  zasilanie w gaz ziemny z istniejącej i re-

alizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci 
średnio- lub niskoprężnej;

2)  nakaz zapewnienia zaopatrzenia w gaz z sieci 
dla terenów zabudowy, których zwarta powierzch-
nia przekracza 50ha;

3)  dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów 
grzewczych z indywidualnych zbiorników gazu.

9. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1)  dopuszcza się rozbudowę sieci telekomunika-

cyjnych wyłącznie w formie podziemnych instalacji 
kablowych lub kanalizacji teletechnicznej;

2)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej w obrębie:

a)  terenów komunikacji wymienionych w roz-
dziale 3,

b)  terenów zieleni i wód wymienionych w roz-
dziale 4 z wyjątkiem terenów rolnych oznaczonych 
symbolem: od 1R1 do 8R1; 2R2, 4R2; 11R2; od 1R3 
do 7R3,

c)  terenów zabudowy oznaczonych symbolem: 
od 1MN1 do 41MN1, od 1MN2 do 35MN2, od 1MN3 
do 82MN3, od 1MN4 do 25MN4, od 1MN5 do 
12MN5, 1MN6, 2MN6, 1MN7, od 1MN8 do 25MN8, 
1ML, 1MW3, od 1MNU6 do 3MNU6, 1MWU, 1U4, 
od 1UO1 do 3UO1, 1UO2, od 1UKR do 3UKR, 1UT1, 
1US1, 2US1, 1US2, 2US2, 1US3, 2US3, 1ZPUT, 
1ZPU, 1ITW, 2ITW;

3)  dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury 
telefonii komórkowej na zasadach określonych 
w ustaleniach szczegółowych.

10.  Zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych 

z indywidualnych lub grupowych ekologicznych 
systemów grzewczych.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji oraz standardy 
wyposażenia w miejsca postojowe.

1. Nakaz lokalizacji głównego wjazdu na działkę 
z dróg i ulic klasy nie wyższej niż lokalna, chyba że 
działka posiada dostęp wyłącznie do drogi klasy 
wyższej.

2. Zakaz wydzielania dróg wewnętrznych, służą-
cych obsłudze więcej niż dwu działek budowlanych, 
o szerokości mniejszej niż:

1)  6,0m dla terenów zabudowy jednorodzinnej;
2)  8,0m dla terenów zabudowy wielorodzinnej;
3)  10,0m dla terenów zabudowy usługowej i pro-

dukcyjnej.
3. Dopuszcza się w całym obszarze planu reali-

zację ścieżek pieszych i rowerowych.
4. Nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilo-

ści nie mniejszej niż:
1)  dla zabudowy jednorodzinnej – 2 miejsca 

postojowe na każde mieszkanie;
2)  dla zabudowy wielorodzinnej – 1,25 miejsca 

postojowego na każde mieszkanie, w tym nie mniej 
niż 0,5 ogólnodostępnego miejsca postojowego na 
każde mieszkanie;

3)  dla usług handlu detalicznego – 2,5 miejsca 
postojowego dla samochodów osobowych na 
każde 100m² powierzchni użytkowej oraz 1 miej-
sce postojowe na każdych 4 zatrudnionych na 
jednej zmianie, dodatkowo 1 miejsce postojowe 
dla samochodów ciężarowych na każde 600m² po-
wierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 1 miejsce;

4)  dla powierzchni administracyjnych – 3 miej-
sca na każdych 10 zatrudnionych oraz 1,5 miejsca 
postojowego na każde 100m² powierzchni użytko-
wej;

5)  dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe 
na każde 10 miejsc konsumpcyjnych, dodatkowo 
1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych;

6)  dla usług zdrowia – 5 miejsc postojowych na 
każde 100m² powierzchni użytkowej;

7)  dla usług turystyki – 1 miejsce postojowe na 
każdy pokój, dodatkowo 1 miejsce postojowe na 
każdych 4 zatrudnionych;

8)  dla pozostałych usług – 3 miejsca postojo-
we na każde 100m² powierzchni użytkowej oraz 
1 miejsce postojowe na każdych 4 zatrudnionych 
na jednej zmianie;

9)  dla zabudowy produkcyjnej – 2 miejsca po-
stojowe na każdych 10 zatrudnionych.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy.

1. Zakaz wprowadzania zalesień i zadrzewień 
na terenach:

1)  zalewowych;
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2)  w granicach stref ochrony krajobrazu ozna-
czonych symbolem od K1 do K3;

3)  wzdłuż napowietrznych linii średniego i wy-
sokiego napięcia w odległości mniejszej niż 10,0m 
od rzutu skrajnego przewodu;

4)  wzdłuż linii kolejowej w odległości mniejszej 
niż 15,0m od osi skrajnego toru kolejowego.

2. Nakaz zachowania stref technicznych wzdłuż 
istniejących i projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prze-
pisami.

3. Ze względu na nadmierny poziom drgań od 
linii kolejowej E-65 ustala się zakaz lokalizowania 
zabudowy w odległości mniejszej niż 100m od osi 
skrajnego toru bez zastosowania rozwiązań tech-
nicznych zapewniających:

1)  trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji budyn-
ku,

2)  zachowanie dopuszczalnych poziomów drgań 
w pomieszczeniach.

4. W zagospodarowaniu terenów położonych 
w 50-cio metrowej strefie sanitarnej od cmentarzy 
oznaczonych symbolem 1ZC, 2ZC i 3ZC obowiązuje 
zakaz lokalizacji: studni dla celów konsumpcyjnych, 
zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkcji żyw-
ności, zakładów gastronomicznych, magazynów 
środków spożywczych.

5. W zasięgu strefy sanitarnej położonej w od-
ległości od 50m do 150m od granic cmentarzy, 
o których mowa w ust.4, dopuszcza się lokalizację 
budynków wyłącznie zaopatrywanych w wodę 
z sieci wodociągowej.

6. Nakaz zachowania i utrzymania drożności 
urządzeń hydrotechnicznych, w tym drenażu, 
rowów melioracyjnych i cieków wodnych z dopusz-
czeniem przebudowy tych urządzeń lub budowy 
nowych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
prawa wodnego.

§ 12. 1. Ustalenia ogólne zawarte w §4 do §11, 
z wyjątkiem §4 ust.6, są obowiązujące, chyba że 
w ustaleniach szczegółowych rozdziału 3, 4 lub 
5 zapisano inaczej.

2. Parametry określone w ustaleniach szczegóło-
wych odnoszą się do działki budowlanej, chyba że 
w ustaleniach szczegółowych określono inaczej.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji

§ 13. Wyznacza się teren drogi publicznej o sym-
bolu 1KDGP, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe tymczasowe, 
obowiązujące do czasu pozbawienia kategorii drogi 
w następstwie uruchomienia obwodnicy w ciągu 
drogi krajowej – droga publiczna klasy głównej 
ruchu przyspieszonego;

2)  przeznaczenie podstawowe docelowe, obo-

wiązujące po pozbawieniu kategorii drogi krajowej 
w następstwie uruchomienia obwodnicy w ciągu 
drogi krajowej – droga publiczna klasy głównej;

3)  przeznaczenie uzupełniające – budowle 
infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, chod-
niki, ścieżki rowerowe, urządzenia ochrony przed 
hałasem, zieleń urządzona i izolacyjna;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających 10,5m 
– 51,5m, zgodnie z rysunkiem planu;

5)  ustala się nakaz zachowania sposobu za-
gospodarowania części rynku w liniach rozgrani-
czających drogi, na skrzyżowaniu z ulicą Filaretów 
i Harcerską, z utrzymaniem istniejącego układu 
komunikacyjnego, istniejącej zieleni oraz obiektów 
zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania.

§ 14. Wyznacza się tereny dróg publicznych 
o symbolach od 1KDZ1 do 7KDZ1 oraz 1KDZ1a i 
7KDZ1a, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy zbiorczej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – budowle in-
frastruktury komunikacyjnej i technicznej, chodniki, 
ścieżki rowerowe, urządzenia ochrony przed hała-
sem, zieleń urządzona i izolacyjna;

3)  tereny oznaczone symbolami 1KDZ1a i 7K-
DZ1a zawierają się w korytarzu projektowanej 
obwodnicy drogi krajowej nr 78;

4)  dla drogi oznaczonej symbolem 5KDZ1 
ustala się nakaz zachowania sposobu zagospo-
darowania rynku stanowiącego skrzyżowanie ulic 
Jurajskiej, Filaretów, Targowej, Staromiejskiej 
i Harcerskiej, z utrzymaniem istniejącego układu 
komunikacyjnego, istniejącej zieleni oraz obiektów 
zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania;

5)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 1KDZ1 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 21,0m do 25,0m;

6)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 2KDZ1 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 18,5m do 53,5m;

7)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 3KDZ1 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 10,5m do 28,0m;

8)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 4KDZ1 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 16,0m do 31,5m;

9)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 5KDZ1 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 0,0m do 73,5m;

10) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 6KDZ1 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 4,0m do 20,0m;

11) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 7KDZ1 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 4,5m do 35,0m;

12) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 1KDZ1a zgodnie z rysun-
kiem planu – od 0,0m do 25,0m;
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13) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 7KDZ1a – 20,0m.

§ 15. Wyznacza się teren drogi publicznej o sym-
bolu 1KDZ2, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy zbiorczej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – chodniki, ścież-
ki rowerowe, zieleń urządzona i izolacyjna;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających – od 
20,0m do 53,5m.

§ 16. Wyznacza się teren drogi publicznej o sym-
bolu 1KDL1, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy lokalnej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – chodniki, 
ścieżki rowerowe, urządzenia ochrony przed hała-
sem, zieleń urządzona i izolacyjna;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających – od 
20,0m do 26,5m.

§ 17. Wyznacza się tereny dróg publicznych o sym-
bolach od 1KDL2 do 7KDL2 oraz 1KDL2a, dla któ-
rych ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy lokalnej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – chodniki, ścieżki 
rowerowe, zatoki postojowe, zieleń urządzona;

3)  teren oznaczony symbolem 1KDL2a zawiera 
się w korytarzu projektowanej obwodnicy drogi 
krajowej nr 78;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 1KDL2 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 10,5m do 25,5m;

5)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 2KDL2 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 15,0m do 18,0m;

6)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 3KDL2 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 10,5m do 42,0m;

7)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 4KDL2 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 15,0m do 17,5m;

8)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 5KDL2 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 14,0m do 19,5m;

9)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 6KDL2 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 15,5m do 21,5m;

10) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 7KDL2 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 12,5m do 26,0m;

11) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 1KDL2a zgodnie z rysun-
kiem planu – od 12,5m do 21,0m.

§ 18. Wyznacza się tereny dróg publicznych o sym-
bolach od 1KDL3 do 3KDL3, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy lokalnej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – chodniki, ścież-
ki rowerowe, urządzenia ochrony przed hałasem, 
zieleń urządzona i izolacyjna;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 1KDL3 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 15,0m do 55,0m;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 2KDL3 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 15,0m do 40,0m;

5)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 3KDL3 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 15,0m do 39,5m.

§ 19. Wyznacza się tereny dróg publicznych o sym-
bolach od 1KDL4 do 13KDL4, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy lokalnej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – chodniki, ścież-
ki rowerowe, zatoki postojowe, zieleń urządzona;

3)  nakaz likwidacji skrzyżowania drogi oznaczo-
nej symbolem 8KDL4 (zlokalizowanego w rejonie 
terenu oznaczonego symbolem 15MNU1) z drogą 
krajową nr 78, oznaczoną symbolem 1KDGP, po 
terminie realizacji drogi oznaczonej symbolem 
1KDL1 - dopuszcza się utrzymanie skrzyżowania 
po zmianie kategorii drogi oznaczonej symbolem 
1KDGP w następstwie uruchomienia obwodnicy 
w ciągu drogi krajowej;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 1KDL4 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 10,0m do 51,0m;

5)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 2KDL4 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 9,0m do 13,5m;

6)  szerokość w liniach rozgraniczających dróg 
oznaczonych symbolem 3KDL4 i 4KDL4 zgodnie 
z rysunkiem planu – od 12,0m do 18,0m;

7)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 5KDL4 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 8,5m do 12,0m;

8)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 6KDL4 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 1,5m do 12,5m;

9)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 7KDL4 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 0,0m do 6,0m;

10) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 8KDL4 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 3,0m do 14,0m;

11) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 9KDL4 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 0,0m do 19,0m;

12) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 10KDL4 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 7,0m do 23,5m;

13) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
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oznaczonej symbolem 11KDL4 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 12,5m do 13,0m;

14) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 12KDL4 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 12,5m do 13,5m;

15) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 13KDL4 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 12,5m do 13,0m.

§ 20. Wyznacza się tereny dróg publicznych o sym-
bolach od 1KDD1 do 4KDD1, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy dojazdowej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – chodniki, ścież-
ki rowerowe, zatoki postojowe, zieleń urządzona;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających dróg 
oznaczonych symbolem 1KDD1, 3KDD1 i 4KDD1 
– 15,0m;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 2KDD1 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 15,0m do 35,0m.

§ 21. Wyznacza się tereny dróg publicznych 
o symbolach od 1KDD2 do 17KDD2, dla których 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy dojazdowej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – chodniki, ścież-
ki rowerowe, zatoki postojowe, zieleń urządzona;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających dróg 
oznaczonych symbolem 1KDD2, 2KDD2, 5KDD2, 
7KDD2, 8KDD2, 11KDD2, 14KDD2, 15KDD2 i 17KD-
D2 – 12,0m;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 3KDD2 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 12,0m do 24,0m;

5)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 4KDD2 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 12,0m do 20,0m;

6)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 6KDD2 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 12,0m do 23,0m;

7)  szerokość w liniach rozgraniczających dróg 
oznaczonych symbolem 9KDD2 i 10KDD2 zgodnie 
z rysunkiem planu – od 12,0m do 20,0m;

8)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 12KDD2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 7,5m do 10,0m;

9)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 13KDD2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,5m do 26,0m;

10) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 16KDD2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 12,0m do 27,0m.

§ 22. Wyznacza się tereny dróg publicznych 
o symbolach od 1KDD3 do 29KDD3, dla których 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy dojazdowej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – chodniki, ścieżki 
rowerowe, zatoki postojowe, zieleń urządzona;

3)  nakaz likwidacji skrzyżowania drogi ozna-
czonej symbolem 2KDD3 z drogą krajową nr 78 
oznaczoną symbolem 1KDGP, po terminie realiza-
cji drogi oznaczonej symbolem 1KDL1 - dopuszcza 
się utrzymanie skrzyżowania po zmianie kategorii 
drogi oznaczonej symbolem 1KDGP w następstwie 
uruchomienia obwodnicy w ciągu drogi krajowej;

4)  nakaz likwidacji skrzyżowania drogi ozna-
czonej symbolem 3KDD3 z drogą krajową nr 78 
oznaczoną symbolem 1KDGP, po terminie realizacji 
części drogi 3KDD3 stanowiącej połączenie z drogą 
oznaczoną symbolem 2KDL4 - dopuszcza się utrzy-
manie skrzyżowania po zmianie kategorii drogi 
oznaczonej symbolem 1KDGP w następstwie uru-
chomienia obwodnicy w ciągu drogi krajowej;

5)  zakaz włączania drogi oznaczonej symbolem 
7KDD3 do drogi krajowej nr 78, oznaczonej sym-
bolem 1KDGP;

6)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 1KDD3 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 1,5m do 11,5m;

7)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 2KDD3 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 8,5m do 10,0m;

8)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 3KDD3 – 10,0m;

9)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 4KDD3 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 10,0m do 13,5m;

10) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 5KDD3 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 7,5m do 10,0m;

11) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 6KDD3 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 10,0m do 12,5m;

12) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 7KDD3 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 8,5m do 24,0m;

13) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 8KDD3 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 10,0m do 13,0m;

14) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 9KDD3 zgodnie z rysunkiem 
planu – od 9,0m do 12,0m;

15) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 10KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 10,0m do 14,5m;

16) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 11KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 8,0m do 23,5m;

17) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 12KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 10,0m do 56,5m;

18) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 13KDD3 zgodnie z rysun-
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kiem planu – od 10,0m do 12,0m;
19) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 

oznaczonej symbolem 14KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,5m do 20,0m;

20) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 15KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 11,0m do 20,0m;

21) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 16KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 8,0m do 10,0m;

22) szerokość w liniach rozgraniczających 
dróg oznaczonych symbolem 17KDD3 i 18KDD3 
– 10,0m;

23) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 19KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 8,5m do 12,5m;

24) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 20KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 10,0m do 23,0m;

25) szerokość w liniach rozgraniczających dróg 
oznaczonych symbolem 21KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 10,0m do 20,0m;

26) szerokość w liniach rozgraniczających dróg 
oznaczonych symbolem 22KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,5m do 20,0m;

27) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 23KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,0m do 19,0m;

28) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 24KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 8,0m do 20,0m;

29) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 25KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 8,5 do 12,0m;

30) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 26KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 10,0m do 20,0m;

31) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 27KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 9,0m do 10,0m;

32) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 28KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 10,0m do 12,5m;

33) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
oznaczonej symbolem 29KDD3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 7,0m do 21,0m.

§ 23. Wyznacza się tereny publicznych ciągów 
pieszo-jezdnych o symbolach od 1KDX1 do 7KDX1, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-
-jezdny;

2)  przeznaczenie uzupełniające – parkingi i za-
toki postojowe, zieleń urządzona;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 1KDX1 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 14,5m do 45,5m;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 2KDX1 zgodnie z rysun-

kiem planu – od 10,0m do 20,0m;
5)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 

oznaczonego symbolem 3KDX1 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 10,0m do 12,0m;

6)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 4KDX1 i 5KDX1 – 12,0m;

7)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 6KDX1 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 11,5m do 12,0m;

8)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 7KDX1 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 11,5m do 12,5m.

§ 24. Wyznacza się tereny publicznych ciągów 
pieszo-jezdnych o symbolach od 1KDX2 do 31KDX2, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-
-jezdny;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zatoki posto-
jowe, zieleń urządzona;

3)  zakaz włączania ciągu oznaczonego sym-
bolem 1KDX2 do drogi krajowej nr 78 oznaczonej 
symbolem 1KDGP, w rejonie skrzyżowania z drogą 
oznaczoną symbolem 1KDZ1;

4)  zakaz włączania ciągu oznaczonego sym-
bolem 5KDX2 do drogi krajowej nr 78 oznaczonej 
symbolem 1KDGP;

5)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 1KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 5,5m do 14,5m;

6)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 2KDX2 – 6,0m;

7)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 3KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,0m do 24,0m;

8)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 4KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 7,5m do 16,0m;

9)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 5KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 5,5m do 10,5m;

10) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 6KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 7,0m do 7,5m;

11) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 7KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,0m do 12,5m;

12) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 8KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,0m do 8,0m;

13) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 9KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 5,5m do 41,0m;

14) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 10KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 4,0m do 13,0m;

15) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 11KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 3,0m do 7,5m;
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16) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 12KDX2 – 6,0m;

17) szerokość w liniach rozgraniczających cią-
gów oznaczonych symbolem 13KDX2 zgodnie 
z rysunkiem planu – od 5,0m do 8,5m;

18) szerokość w liniach rozgraniczających cią-
gów oznaczonych symbolem 14KDX2 zgodnie 
z rysunkiem planu – od 6,0m do 8,5m;

19) szerokość w liniach rozgraniczających cią-
gów oznaczonych symbolem 15KDX2 zgodnie 
z rysunkiem planu – od 4,0m do 6,0m;

20) szerokość w liniach rozgraniczających cią-
gów oznaczonych symbolem 16KDX2 zgodnie 
z rysunkiem planu – od 5,0m do 6,0m;

21) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 17KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 8,0m do 19,0m;

22) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 18KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,0m do 17,0m;

23) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 19KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 5,0m do 6,0m;

24) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 20KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,0m do 15,0m;

25) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 21KDX2 – 6,0m;

26) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 22KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,0m do 7,5m;

27) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 23KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 2,0m do 10,0m;

28) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 24KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 7,0m do 11,5m;

29) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 25KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 11,5m do 12,0m;

30) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 26KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 8,5m do 12,5m;

31) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 27KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,0m do 11,0m;

32) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 28KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,0m do 18,0m;

33) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 29KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 1,5m do 29,0m;

34) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 30KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,0m do 9,5m;

35) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 31KDX2 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 6,0m do 20,0m.

§ 25. Wyznacza się tereny publicznych ciągów 
pieszo-jezdnych o symbolach od 1KDX3 do 11KDX3, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-
-jezdny;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zatoki posto-
jowe, zieleń urządzona;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 1KDX3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 4,0m do 5,5m;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 2KDX3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 4,5m do 7,5m;

5)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 3KDX3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 5,5m do 12,0m;

6)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 4KDX3 – 5,0m;

7)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągów 
oznaczonych symbolem 5KDX3, 6KDX3 i 7KDX3 
zgodnie z rysunkiem planu – od 5,5m do 7,0m;

8)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 8KDX3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 5,5m do 14,0m;

9)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 9KDX3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 8,0m do 15,0m;

10) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 10KDX3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 5,0m do 12,5m;

11) szerokość w liniach rozgraniczających ciągu 
oznaczonego symbolem 11KDX3 zgodnie z rysun-
kiem planu – od 5,0m do 5,5m.

§ 26. Wyznacza się tereny publicznych ciągów 
pieszo-jezdnych o symbolach od 1KDX4 do 4KDX4, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-
-jezdny;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zatoki posto-
jowe, zieleń urządzona;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających cią-
gów oznaczonych symbolem 1KDX4 i 2KDX4 
zgodnie z rysunkiem planu – od 10,0m do 20,0m;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających ciągów 
oznaczonych symbolem 3KDX4 i 4KDX4 –10,0m;

§ 27. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych 
o symbolach od 1KDW do 5KDW, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – droga we-
wnętrzna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zatoki posto-
jowe, zieleń urządzona;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW zgodnie 
z rysunkiem planu – od 9,0m do 24,0m;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
wewnętrznej oznaczonej symbolem 2KDW zgodnie 
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z rysunkiem planu – od 7,5m do 35,0m;
5)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 

wewnętrznej oznaczonej symbolem 3KDW zgodnie 
z rysunkiem planu – od 8,5m do 9,5m;

6)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
wewnętrznej oznaczonej symbolem 4KDW zgodnie 
z rysunkiem planu – od 12,0m do 20,0m;

7)  szerokość w liniach rozgraniczających drogi 
wewnętrznej oznaczonej symbolem 5KDW zgodnie 
z rysunkiem planu – od 18,0m do 21,5m.

§ 28. Wyznacza się teren publicznego ciągu 
pieszo-rowerowego o symbolu 1KDP1, dla którego 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – ciągi piesze, 
ścieżki rowerowe, obiekty małej architektury;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zieleń urzą-
dzona;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 4,5m.

§ 29. Wyznacza się tereny publicznych ciągów 
pieszo-rowerowych o symbolach od 1KDP2 do 
4KDP2, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – ciągi piesze, 
ścieżki rowerowe, obiekty małej architektury;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zieleń urzą-
dzona;

3)  szerokość w liniach rozgraniczających tere-
nów oznaczonych symbolem 1KDP2, 2KDP2, 4KDP2 
– 5m;

4)  szerokość w liniach rozgraniczających terenu 
oznaczonego symbolem 3KDP2 – 6m.

§ 30. Wyznacza się tereny komunikacji o sym-
bolach 1KD i 2KD, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – budowle infra-
struktury komunikacyjnej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zieleń urzą-
dzona;

3)  dopuszcza się tymczasowe użytkowanie te-
renów jako parkingi.

§ 31. Wyznacza się teren komunikacji kolejowej 
o symbolu 1KK, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty i urzą-
dzenia niepublicznej komunikacji kolejowej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zieleń urzą-
dzona i izolacyjna;

3)  zakaz realizacji w liniach rozgraniczających 
obiektów budowlanych niezwiązanych z realizacją 
i funkcjonowaniem linii kolejowej z wyjątkiem 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 32. Wyznacza się tereny parkingów o symbo-
lach od 1KP do 3KP, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – parkingi;
2)  przeznaczenie uzupełniające – zieleń urzą-

dzona;
3)  w obrębie terenu dopuszcza się lokalizowa-

nie obiektów i urządzeń ochrony przed hałasem;
4)  w terenach oznaczonych symbolem 1KP 

i 2KP dopuszcza się realizację wiat i zadaszeń;
5)  maksymalna wysokość zabudowy wiat lub 

zadaszeń – 6,0m;
6)  dla terenu oznaczonego symbolem 3KP usta-

la się nakaz zachowania istniejącej zieleni wysokiej 
(drzew) z dopuszczeniem wymiany drzewostanu;

7)  dla terenu oznaczonego symbolem 3KP 
ustala się nakaz wprowadzenia organizacji ruchu 
i oznaczenia lokalizacji miejsc postojowych.

§ 33. Wyznacza się tereny parkingów i garaży 
o symbolach 1KG i 2KG, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – garaże i par-
kingi;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zieleń urzą-
dzona;

3)  w obrębie terenu dopuszcza się lokalizowa-
nie obiektów i urządzeń ochrony przed hałasem;

4)  dopuszcza się realizację garaży jedno i dwu-
poziomowych;

5)  maksymalna wysokość zabudowy garaży 
jednopoziomowych – 4,5m;

6)  maksymalna wysokość zabudowy garaży 
dwupoziomowych – 6,0m;

7)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-
nia połaci dachowych w zakresie 25-45°;

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,4;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%.

Rozdział 4
Ustalenia szczegółowe dla terenów zieleni i wód

§ 34. Wyznacza się tereny wód powierzchnio-
wych o symbolach od 1WS1 do 31WS1, dla których 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – cieki i zbiorniki 
wodne;

2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urzą-
dzenia infrastruktury hydrotechnicznej;

3)  zakaz prowadzenia robót ziemnych i wpro-
wadzania zmian w konfiguracji terenu docelowo 
powodujących niekorzystne zmiany w przepływie 
wód, w szczególności powodziowych;

4)  zakaz likwidacji i osuszania zbiorników wod-
nych;

5)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

6)  tereny oznaczone symbolami od 26WS1 do 
30WS1 zawierają się w korytarzu projektowanej 
obwodnicy drogi krajowej nr 78.

§ 35. Wyznacza się teren wód powierzchniowych 
o symbolu 1WS2, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zbiornik wod-
ny;

2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urzą-
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dzenia infrastruktury hydrotechnicznej, obiekty i urzą-
dzenia związane z rekreacją nadwodną;

3)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej.

§ 36. Wyznacza się tereny suchych zbiorników 
retencyjnych o symbolach 1WR i 2WR, dla których 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – przeciwpowo-
dziowe, suche zbiorniki retencyjne;

2)  przeznaczenie uzupełniające – dojazdy, obiekty 
i urządzenia infrastruktury hydrotechnicznej;

3)  zakaz lokalizowania obiektów niezwiązanych 
z funkcjonowaniem zbiorników;

4)  zakaz prowadzenia upraw rolnych;
5)  dopuszcza się wprowadzanie użytków zielo-

nych w postaci łąk, oraz zakrzewień i zadrzewień;
6)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 

komórkowej.

§ 37. Wyznacza się tereny lasów o symbolach 
od 1ZL do 77ZL, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – tereny lasów;
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urzą-

dzenia związane z gospodarką leśną w rozumieniu 
przepisów odrębnych tj.: ustawy o lasach;

3)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

4)  tereny oznaczone symbolami: od 32ZL do 
35ZL, 37ZL, 56ZL, 69ZL, od 73ZL do 77ZL zawierają 
się w korytarzu projektowanej obwodnicy drogi 
krajowej nr 78.

§ 38. Wyznacza się tereny zalesień o symbolach 
od 1ZLp1 do 3ZLp1, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zalesienia;
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urzą-

dzenia związane z gospodarką leśną w rozumieniu 
przepisów odrębnych tj.: ustawy o lasach;

3)  nakaz zachowania istniejącego drzewostanu;
4)  dopuszcza się realizację obiektów małej ar-

chitektury i obiektów tymczasowych, w tym altan 
i zadaszeń, wyłącznie wkomponowanych w istnie-
jącą zieleń wysoką;

5)  zakaz prowadzenia robót ziemnych zagra-
żających stabilności istniejących skarp w terenie 
oznaczonym symbolem 2ZLp1;

6)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej.

§ 39. Wyznacza się teren zalesień o symbolu 
1ZLp2, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zalesienia;
2)  zakaz lokalizowania zabudowy;
3)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 

komórkowej;
4)  zakaz prowadzenia robót ziemnych zagraża-

jących stabilności istniejących skarp.

§ 40. Wyznacza się tereny zalesień o symbolach 

od 1ZLp3 do 68ZLp3, dla których ustala się:
1)  przeznaczenie podstawowe – zalesienia;
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urzą-

dzenia związane z gospodarką leśną w rozumieniu 
przepisów odrębnych tj.: ustawy o lasach;

3)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej.

§ 41. Wyznacza się tereny zielni o symbolach od 
1ZE1 do 86ZE1, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń;
2)  zakaz lokalizowania zabudowy, w tym obiektów 

tymczasowych, z wyjątkiem terenu oznaczonego 
symbolem 1ZE1;

3)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

4)  dopuszcza się użytkowanie rolnicze;
5)  zakaz likwidowania naturalnych zbiorników 

i oczek wodnych oraz cieków;
6)  dopuszcza się wprowadzenie zadrzewień, 

z wyjątkiem terenów określonych w ustaleniach 
ogólnych w §5 ust.13 i §7 ust.2;

7)  dopuszcza się lokalizowanie urządzeń sportu 
i rekreacji oraz obiektów tymczasowych w terenie 
oznaczonym symbolem 1ZE1, służących prowadzo-
nej działalności w terenie oznaczonym symbolem 
1ZPUT;

8)  tereny oznaczone symbolami 18ZE1, 43ZE1, 
44ZE1, od 75ZE1 do 85ZE1 zawierają się w korytarzu 
projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 78.

§ 42. Wyznacza się tereny zieleni o symbolach 
od 1ZE2 do 6ZE2, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń w zakresie 
nienaruszającym przepisów odrębnych z zakresu 
elektroenergetyki;

2)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej.

§ 43. Wyznacza się tereny zieleni o symbolach 
od 1ZE3 do 4ZE3, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń;
2)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 

komórkowej.

§ 44. Wyznacza się tereny zielni izolacyjnej o sym-
bolach od 1ZI1 do 17ZI1, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń izolacyj-
na;

2)  zakaz lokalizowania zabudowy w tym obiek-
tów tymczasowych;

3)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

4)  dopuszcza się tymczasowe użytkowanie rolni-
cze;

5)  nakaz zachowania istniejącego drzewostanu.

§ 45. Wyznacza się teren zielni izolacyjnej o sym-
bolu 1ZI2, dla którego ustala się:
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1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń izolacyjna 
oraz zieleń urządzona w tym ogrody przydomowe;

2)  zakaz lokalizowania zabudowy;
3)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 

komórkowej.

§ 46. Wyznacza się teren zielni chronionej - wody 
powierzchniowe o symbolu 1ZN/WS, dla którego 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – teren zieleni 
chronionej - wody powierzchniowe: użytek ekolo-
giczny „Łakotnik”;

2)  zakaz zmiany sposobu użytkowania;
3)  zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształ-

cania użytku;
4)  zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z budową i utrzymaniem urządzeń wod-
nych;

5)  zakaz dokonywania zmian stosunków wod-
nych jeśli zmiany te nie służą ochronie przyrody;

6)  zakaz lokalizowania budynków i budowli (z 
wyjątkiem urządzeń hydrotechnicznych) w tym 
obiektów tymczasowych;

7)  zakaz lokalizowania reklam;
8)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 

komórkowej;
9)  wszelkie działania inwestycyjne w obrębie 

terenu należy prowadzić zgodnie z przepisami 
odrębnymi z zakresu ochrony przyrody;

10) w obrębie terenu obowiązują ustalenia 
zawarte w rozporządzeniu Wojewody w sprawie 
utworzenia niniejszego użytku ekologicznego.

§ 47. Wyznacza się tereny zielni urządzonej 
o symbolach od 1ZP do 10ZP, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – ogólnodostęp-
na zieleń parkowa i rekreacyjna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urzą-
dzenia służące uprawianiu sportu, rekreacji i wy-
poczynkowi;

3)  nakaz zachowania starodrzewu i historycz-
nych układów zieleni z możliwością uzasadnionych 
cięć sanitarnych, pielęgnacyjnych oraz odbudowy 
i przebudowy zieleni;

4)  zakaz lokalizowania budynków trwale zwią-
zanych z gruntem;

5)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

6)  dopuszcza się realizację obiektów małej ar-
chitektury i obiektów tymczasowych w tym altan 
i zadaszeń;

7)  nakaz realizacji powierzchni utwardzonych 
ciągów pieszych i rowerowych wyłącznie w oparciu 
o kostkę betonową lub kamień;

8)  dopuszcza się zagospodarowanie terenu 
urządzeniami do rekreacji i wypoczynku wkom-
ponowanymi w zieleń o charakterze parkowym 

wyłącznie w oparciu o opracowanie komplekso-
wego projektu zagospodarowania terenu;

9)  w terenie oznaczonym symbolem 4ZP ustala 
się nakaz zachowania sposobu zagospodarowania 
rynku z utrzymaniem istniejącej zieleni wysokiej 
oraz obiektów stanowiących wyposażenie.

§ 48. Wyznacza się tereny rolnicze o symbolach 
od 1R1 do 8R1, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – uprawy rolnicze;
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa in-

wentarska w gospodarstwach rolnych, zadrzewie-
nia;

3)  zakaz wprowadzania zalesień;
4)  zakaz lokalizowania funkcji mieszkaniowych;
5)  w terenach oznaczonych symbolem 1R1 i 7R1 

dopuszcza się realizację wolno stojących masztów 
telefonii komórkowej, o wysokości do 25m;

6)  na terenach nie wymienionych w pkt 5 do-
puszcza się możliwość lokalizowania infrastruktury 
telefonii komórkowej wyłącznie na dachach budyn-
ków, przy czym wysokość urządzeń wraz z konstrukcją 
nośną nie może przekroczyć 10,0m ponad poziom 
dachu;

7)  zakaz lokalizowania zabudowy w obrębie nie-
ruchomości gruntowej, której zwarty areał wynosi 
mniej niż 5,0ha;

8)  maksymalna wysokość zabudowy 7,0m;
9)  dla budynków o powierzchni zabudowy nie-

przekraczającej 200m² nakaz stosowania dachów 
spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowych 
w zakresie 25-45°;

10) maksymalna powierzchnia zabudowy – 2% 
powierzchni nieruchomości gruntowej.

§ 49. Wyznacza się tereny rolnicze o symbolach 
od 1R2 do 20R2, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – uprawy rolnicze;
2)  przeznaczenie uzupełniające – zadrzewienia;
3)  zakaz lokalizowania zabudowy;
4)  w terenach oznaczonych symbolem 2R2, 4R2 

i 11R2 dopuszcza się realizację wolno stojących 
masztów telefonii komórkowej, o wysokości do 
35m;

5)  tereny oznaczone symbolami 3R2, od 15R2 
do 19R2 zawierają się w korytarzu projektowanej 
obwodnicy drogi krajowej nr 78.

§ 50. Wyznacza się tereny rolnicze o symbolach 
od 1R3 do 7R3, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – uprawy rolni-
cze i sadownicze;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa 
zagrodowa, zadrzewienia;

3)  zakaz wprowadzania zalesień;
4)  w terenach oznaczonych symbolem 1R3, 

5R3 i 7R3 dopuszcza się realizację wolno stojących 
masztów telefonii komórkowej, o wysokości do 
35m;
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5)  na terenach nie wymienionych w pkt 4 do-
puszcza się możliwość lokalizowania infrastruktury 
telefonii komórkowej wyłącznie na dachach bu-
dynków, przy czym wysokość urządzeń wraz 
z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 10,0m 
ponad poziom dachu;

6)  dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej 
z funkcją mieszkaniową włącznie, w „gospodarstwie 
rolnym” w rozumieniu ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego, wyłącznie w obrębie nierucho-
mości gruntowej, której zwarty areał wynosi nie 
mniej niż średnia wielkość gospodarstwa rolnego 
w gminie;

7)  maksymalna wysokość zabudowy 8,0m;
8)  dla budynków o powierzchni zabudowy nie-

przekraczającej 200m² nakaz stosowania dachów 
spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowych 
w zakresie 25-45°;

9)  maksymalna powierzchnia zabudowy – 5% 
powierzchni nieruchomości gruntowej;

10) maksymalny udział powierzchni użytko-
wych funkcji mieszkaniowej w stosunku do łącznej 
powierzchni użytkowej obiektów w obrębie nieru-
chomości – 40%.

§ 51. Wyznacza się teren ogrodów działkowych 
o symbolu 1ZD, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – ogrody dział-
kowe;

2)  przeznaczenie uzupełniające – budynki ad-
ministracyjne i techniczne związane z urządzaniem 
i użytkowaniem ogrodów działkowych;

3)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

4)  obowiązują zasady zagospodarowania okre-
ślone w przepisach odrębnych tj: ustawie o rodzin-
nych ogrodach działkowych.

§ 52. Wyznacza się teren cmentarza o symbolu 
1ZC, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – cmentarz grze-
balny;

2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty bez-
pośrednio związane z obsługą cmentarza takie jak: 
kaplice, dom pogrzebowy, kostnica, obiekty gospo-
darcze i usługowe, obiekty administracyjne, ponadto 
obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury 
technicznej służące funkcjonowaniu cmentarza, ciągi 
komunikacyjne, zieleń urządzona;

3)  zakaz lokalizowania reklam;
4)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 

komórkowej;
5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%;
6)  maksymalna wysokość obiektów gospodar-

czych i usługowych – 5,5m;
7)  kąt nachylenia połaci dachowych obiektów 

gospodarczych w zakresie 35-45°;
8)  zakaz stosowania jako materiałów wykończe-

niowych elewacji blach oraz listew plastikowych na 
więcej niż 10% powierzchni każdej elewacji;

9)  nakaz stosowania dachówki lub materiałów 
imitujących dachówkę jako pokrycia dachów;

10) ustala się tymczasowe użytkowanie te-
renów - leśne lub użytkowanie w formie zieleni 
parkowej z możliwością realizacji ścieżek pieszych 
o nawierzchni utwardzonej oraz elementów małej 
architektury - do czasu ich zagospodarowania 
zgodnego z planem;

11) obsługa komunikacyjna cmentarza na bazie 
istniejącego wjazdu z parkingu w terenie oznaczo-
nym symbolem 3KP.

§ 53. Wyznacza się teren cmentarza o symbolu 
2ZC, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – cmentarz grze-
balny;

2)  teren cmentarza wraz z wyposażeniem i ziele-
nią objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie 
wpisu do rejestru zabytków;

3)  nakaz prowadzenia działalności związanej 
z pracami budowlanymi, zagospodarowaniem 
terenu lub zielenią wysoką zgodnie z przepisami 
odrębnymi z zakresu ochrony zabytków;

4)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

5)  obsługa komunikacyjna cmentarza na bazie 
istniejącego wjazdu z drogi w terenie oznaczonym 
symbolem 10KDL4.

§ 54. Wyznacza się teren cmentarza o symbolu 
3ZC, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – cmentarz grze-
balny;

2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty bez-
pośrednio związane z obsługą cmentarza takie 
jak: kaplica, dom pogrzebowy, kostnica, obiekty 
gospodarcze, ponadto obiekty technicznego 
wyposażenia i infrastruktury technicznej służące 
funkcjonowaniu cmentarza, ciągi komunikacyjne, 
zieleń urządzona;

3)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%;

4)  maksymalna wysokość obiektów gospodar-
czych – 5,5m;

5)  kąt nachylenia połaci dachowych obiektów 
gospodarczych w zakresie 35-45°;

6)  zakaz stosowania jako materiałów wykończe-
niowych elewacji blach oraz listew plastikowych na 
więcej niż 10% powierzchni każdej elewacji;

7)  nakaz stosowania dachówki lub materiałów 
imitujących dachówkę;

8)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

9)  zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych, 
za wyjątkiem okresów świątecznych;

10) zakaz umieszczania jakichkolwiek reklam.
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Rozdział 5
Ustalenia szczegółowe dla terenów zabudowy

§ 55. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o symbolach od 1MN1 do 
41MN1, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: parkingi, garaże, obiekty gospodarcze, zieleń 
urządzona;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej;
4)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 

komórkowej;
5)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 

usług – 30% powierzchni użytkowej budynków 
w obrębie działki budowlanej;

6)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

7)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,4;
8)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,7;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%;
10) maksymalna wysokość zabudowy – 11,0m;
11) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
12) minimalna szerokość elewacji frontowej 

– 8,0m;
13) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachy-

lenia połaci w zakresie 25-45°;
14) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 500m²;
15) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 18,0m;
16) dla budynków z zakresu zagospodarowania 

towarzyszącego ustala się:
a)  zakaz realizacji więcej niż 1 budynku w ob-

rębie działki budowlanej,
b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ku – 60m2,
c)  maksymalna wysokość zabudowy – 5,5m;
17) dla inwestycji realizowanych na obszarze 

bezpośredniego zagrożenia powodzią w terenach 
oznaczonych symbolem 10MN1 i 12MN1 obowią-
zują ustalenia §7 ust.2 i ust.3.

§ 56. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o symbolach od 1MN2 do 
35MN2, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: parkingi, garaże, obiekty gospodarcze, zieleń 
urządzona;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej 

z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem: od 
2MN2 do 6MN2, 10MN2, 11MN2, 14MN2, 15MN2, 
23MN2, 24MN2, 27MN2 i 35MN2;

4)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 
w obrębie działki budowlanej –150m²;

5)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług – 50% powierzchni użytkowej budynków 
w obrębie działki budowlanej;

6)  dopuszcza się lokalizowanie w terenach 
oznaczonych symbolem: 1MN2, 4MN2, 5MN2, 
10MN2, 11MN2, 16MN2, od 23MN2 do 25MN2, 
27MN2, 31MN2, 32MN2 i 35MN2 funkcji usługo-
wych, niezwiązanych z zabudową mieszkaniową, 
jako samodzielnych w obrębie działki budowla-
nej;

7)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

8)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

9)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25;
10) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,45;
11) maksymalny wskaźnik zabudowy dla zabu-

dowy szeregowej – 0,3;
12) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy dla zabudowy szeregowej – 0,6;
13) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%;
14) maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m;
15) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
16) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 25-45°;
17) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 600m²;
18) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 18,0m;
19) ustalenia pkt 17 i pkt 18 nie dotyczą działek 

budowlanych wydzielanych dla zabudowy szere-
gowej;

20) dla budynków z zakresu zagospodarowania 
towarzyszącego ustala się:

a)  zakaz realizacji więcej niż 2 budynków w ob-
rębie działki budowlanej,

b)  maksymalna łączna powierzchnia zabudowy 
budynków – 80m²,

c)  maksymalna wysokość zabudowy – 5,5m;
21) dla inwestycji realizowanych na obszarze 

bezpośredniego zagrożenia powodzią w terenie 
oznaczonym symbolem 34MN2 obowiązują usta-
lenia §7 ust.2 i ust.3.

§ 57. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o symbolach od 1MN3 do 
82MN3, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
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uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: parkingi, garaże, obiekty gospodarcze, zieleń 
urządzona;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej, 
z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem od 
20MN3 do 22MN3, od 45MN3 do 50MN3, 69MN3;

4)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 
w obrębie działki budowlanej – 150m²;

5)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług – 50% powierzchni użytkowej budynków 
w obrębie działki budowlanej;

6)  dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługo-
wych, niezwiązanych z zabudową mieszkaniową, 
jako samodzielnych w obrębie działki budowla-
nej:

a)  w terenach oznaczonych symbolem: 5MN3, 
8MN3, 9MN3, 12MN3, 18MN3, 39MN3, 61MN3, 
62MN3, od 68MN3 do 72MN3, od 74MN3 do 77M-
N3,

b)  oznaczonej na rysunku planu numerem 
1959/1 zlokalizowanej w terenie oznaczonym sym-
bolem 40MN3;

7)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

8)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

9)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2;
10) maksymalny wskaźnik zabudowy dla zabu-

dowy szeregowej – 0,35;
11) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 60%;
12) maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m;
13) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
14) dla zabudowy mieszkaniowej dachy spadzi-

ste o kącie nachylenia połaci dachowych w zakresie 
25-45° – dopuszcza się dachy płaskie wyłącznie 
w sytuacji, gdy na bezpośrednio sąsiadującej 
działce zlokalizowanej przy tej samej drodze istnieją 
budynki mieszkalne o płaskim dachu;

15) dla zabudowy usługowej dachy płaskie lub 
spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych 
w zakresie 25-45°;

16) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 800m²;

17) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m;

18) ustalenia pkt 16 i pkt 17 nie dotyczą działek 
budowlanych wydzielanych dla zabudowy szere-
gowej;

19) dla budynków z zakresu zagospodarowania 
towarzyszącego ustala się:

a)  zakaz realizacji więcej niż 2 budynków w ob-
rębie działki budowlanej,

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-
ku – 60m2,

c)  maksymalna łączna powierzchnia zabudowy 
budynków – 90m²,

d)  maksymalna wysokość zabudowy – 5,5m.

§ 58. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o symbolach od 1MN4 do 
25MN4, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: parkingi, garaże, obiekty gospodarcze, zieleń 
urządzona;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej;
4)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 

w obrębie działki budowlanej – 120m²;
5)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 

usług – 50% powierzchni użytkowej budynków 
w obrębie działki budowlanej;

6)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

7)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 75%;
10) maksymalna wysokość zabudowy – 8,0m;
11) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
12) dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 

dachowych w zakresie 25-45°;
13) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 1000m²;
14) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m;
15) dla budynków z zakresu zagospodarowania 

towarzyszącego ustala się:
a)  zakaz realizacji więcej niż 2 budynków w ob-

rębie działki budowlanej,
b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ku – 100m2,
c)  maksymalna łączna powierzchnia zabudowy 

budynków – 150m²,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 6,5m.

§ 59. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o symbolach od 1MN5 do 
12MN5, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: parkingi, garaże, obiekty gospodarcze, zieleń 
urządzona;

3)  zakaz lokalizowania nowych budynków za-
budowy mieszkaniowej;

4)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

5)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
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§4 ust.5;
6)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25;
7)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 65%;
8)  maksymalna wysokość zabudowy – 8,0m;
9)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
10) dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 

dachowych w zakresie 25-45°;
11) zakaz wydzielania nowych działek budow-

lanych dla realizacji nowej zabudowy;
12) dopuszcza się remonty, rozbudowę oraz 

wymianę kubatury;
13) dla budynków z zakresu zagospodarowania 

towarzyszącego ustala się:
a)  zakaz realizacji więcej niż 2 budynków w ob-

rębie działki budowlanej,
b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ku – 60m2,
c)  maksymalna łączna powierzchnia zabudowy 

budynków – 100m²,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 6,5m.

§ 60. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o symbolach 1MN6 i 2MN6, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, zabudowa letniskowa;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: parkingi, garaże, obiekty gospodarcze, zieleń 
urządzona;

3)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

4)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości 4,0m lub 6,0m od linii rozgraniczającej 
ciągi pieszo-jezdne, zgodnie z rysunkiem planu;

5)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2;
6)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 75%;
7)  maksymalna wysokość zabudowy mieszka-

niowej – 8,0m;
8)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
9)  proporcje wysokości budynku do szerokości 

elewacji frontowej – 0,5 do 1,5;
10) dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 

dachowych w zakresie:
a)  25-45° dla zabudowy mieszkaniowej,
b)  25-60° dla zabudowy letniskowej;
11) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 800m²;
12) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m;
13) dla budynków z zakresu zagospodarowania 

towarzyszącego ustala się:
a)  zakaz realizacji więcej niż 1 budynku w ob-

rębie działki budowlanej,
b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ku – 50m˛,
c)  maksymalna wysokość zabudowy – 5,5m.

§ 61. Wyznacza się teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej o symbolu 1MN7, dla którego 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi w tym 
usługi z zakresu obsługi komunikacji samocho-
dowej, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: parkingi, garaże, obiekty gospodarcze, zieleń 
urządzona;

3)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 
w obrębie działki budowlanej – 200m²;

4)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

5)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości 15,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 6KDZ1;

6)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25;
7)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%;
8)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m;
9)  maksymalna wysokość zabudowy budyn-

ków z zakresu zagospodarowania towarzyszącego 
– 6,5m;

10) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 
– 2;

11) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-
nia połaci dachowych w zakresie 25-45°;

12) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 800m²;

13) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m.

§ 62. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o symbolach od 1MN8 do 
25MN8, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: parkingi, garaże, obiekty gospodarcze, zieleń 
urządzona;

3)  dopuszcza się usługi wyłącznie wbudowane 
w budynek mieszkalny, oraz ustala się:

a)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług – 30% powierzchni użytkowej budynku,

b)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 
w obrębie działki budowlanej – 80m²;

4)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

5)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy oraz obowiązujących linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami §4 ust.5;

6)  sytuowanie budynków równolegle w stosun-
ku do przyległej drogi;

7)  wydzielanie działek budowlanych wyłącznie 
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prostopadle w stosunku do bezpośrednio przyle-
głej drogi z tolerancją ±5°;

8)  nakaz kształtowania obiektów w granicach 
działki budowlanej jako jednolitych w formie, ko-
lorze i materiale;

9)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej ustala się:

a)  zakaz lokalizowania zabudowy w odległości 
mniejszej niż 4m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną,

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,20,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 60%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m,
e)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2,
f)  dachy dwuspadowe symetryczne lub wie-

lospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 
w zakresie 35-45°,

g)  minimalna szerokość elewacji frontowej 
– 10,0m,

h)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 800m²,

i)  zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m,

j)  ustalenie lit.i nie obowiązuje w terenie ozna-
czonym symbolem 6MN8;

10) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej bliźniaczej ustala się:

a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2,
b)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,4,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 60%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,5m,
e)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3,
f)  dachy dwuspadowe symetryczne lub wie-

lospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 
w zakresie 35-45°,

g)  minimalna szerokość elewacji frontowej 
– 9,0m,

h)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 700m²,

i)  zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 16,0m;

11) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej szeregowej ustala się:

a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3,
b)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,6,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,5m,
e)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3,
f)  dachy dwuspadowe symetryczne o kącie 

nachylenia połaci dachowych w zakresie 35-45°,
g)  minimalna szerokość elewacji frontowej 

segmentu – 7,0m,
h)  zakaz realizacji więcej niż 5 budynków (seg-

mentów) w zespole;
12) dla budynków z zakresu zagospodarowania 

towarzyszącego zabudowie jednorodzinnej ustala 
się:

a)  zakaz realizacji więcej niż 1 wolno stojącego 
budynku w obrębie działki budowlanej,

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-
ku – 70m2,

c)  maksymalna wysokość zabudowy – 5,5m.

§ 63. Wyznacza się teren zabudowy letniskowej 
o symbolu 1ML, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
letniskowa;

2)  przeznaczenie uzupełniające – parkingi, 
zieleń urządzona, urządzenia służące uprawianiu 
sportu i rekreacji;

3)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości 20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 7KDZ1;

4)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

5)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,15;
6)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 80%;
7)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ku letniskowego – 60m2;
8)  zakaz realizacji więcej niż 1 budynku w obrębie 

działki budowlanej (nie dotyczy altan i zadaszeń);
9)  maksymalna wysokość zabudowy – 6,0m;
10) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
11) dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 

dachowych w zakresie 35-60°;
12) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 500m²;
13) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m.

§ 64. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej o symbolach 1MW1 i 2MW1, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, parkingi, garaże jednokondygnacyjne 
w zespołach, garaże wielopoziomowe, zieleń urzą-
dzona;

3)  dopuszcza się lokalizowanie usług wyłącznie 
wbudowanych w budynek mieszkalny;

4)  obejmuje się ochroną konserwatorską na 
podstawie zapisu w planie budynki oznaczone na 
rysunku planu, dla których obowiązują ustalenia 
zawarte w §6 ust.2;

5)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług – 30% powierzchni użytkowej budynku;

6)  dopuszcza się ujęcie w bilansie miejsc posto-
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jowych dla terenu oznaczonego symbolem 2MW1, 
miejsc postojowych i garaży zlokalizowanych w te-
renie oznaczonym symbolem 1KG, o ile inwestor 
posiada prawo do dysponowania nieruchomo-
ścią;

7)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków, przy czym wysokość urządzeń 
wraz z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 
5,0m ponad poziom dachu;

8)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
a)  20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

głównej oznaczonej symbolem 1KDGP,
b)  12,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

lokalnej oznaczonej symbolem 8KDL4;
9)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35;
10) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 35%;
11) maksymalna wysokość zabudowy – 20,0m;
12) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 6;
13) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 35-45°;
14) dopuszcza się realizację garaży wielopo-

ziomowych oraz garaży jednokondygnacyjnych, 
o których mowa w pkt 2, wyłącznie w obrębie 
terenu oznaczonego symbolem 1MW1;

15) zakaz realizacji garaży blaszanych;
16) minimalna ilość garaży jednokondygnacyj-

nych w zespole – 6;
17) maksymalna wysokość garaży jednokondy-

gnacyjnych – 4,0m;
18) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

garaży wielopoziomowych – 3;
19) maksymalna wysokość garaży wielopozio-

mowych – 11,0m;
20) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 1000m².

§ 65. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej o symbolach od 1MW2 do 
4MW2, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, parkingi, garaże jednokondygnacyjne 
w zespołach, zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się lokalizowanie usług wyłącznie 
wbudowanych w budynek mieszkalny;

4)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług – 25% powierzchni użytkowej budynku;

5)  dopuszcza się ujęcie w bilansie miejsc po-
stojowych wymaganych ustaleniami planu, miejsc 
postojowych i garaży zlokalizowanych w terenie 
oznaczonym symbolem 2KG, wyłącznie w sytuacji 
posiadania prawa do dysponowania nieruchomo-
ścią;

6)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 

dachach budynków, przy czym wysokość urządzeń 
wraz z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 
5,0m ponad poziom dachu;

7)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
a)  10,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic 

oznaczonych symbolem 4KDL4 i 12KDD3,
b)  4,0m od linii rozgraniczającej drogi we-

wnętrzne;
8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3;
9)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,6;
10) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%;
11) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m;
12) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
13) minimalna ilość garaży jednokondygnacyj-

nych w zespole – 6;
14) maksymalna wysokość garaży jednokondy-

gnacyjnych – 4,0m;
15) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 35-45°;
16) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 1000m².

§ 66. Wyznacza się teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej o symbolu 1MW3, dla którego 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, parkingi, zieleń urządzona;

3)  zakaz rozbudowy i lokalizowania nowych 
budynków wielorodzinnych;

4)  dopuszcza się zmianę funkcji istniejącego 
budynku, także z rozbudową i wymianą kubatury, 
z mieszkaniowej na usługi turystyki, gastronomii 
i rekreacji;

5)  dopuszcza się realizację funkcji usługowych 
zgodnie z ustaleniami planu §76 dla terenu ozna-
czonego symbolem 1MNU7;

6)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

7)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości 15,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 3KDZ1;

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%;
10) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m;
11) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
12) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 35-45°;
13) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 1500m2.

§ 67. Wyznacza się tereny wielorodzinnej zabu-
dowy mieszkaniowej o symbolach od 1MW4 do 
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3MW4, dla których ustala się:
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna;
2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-

uciążliwe, parkingi, garaże jednokondygnacyjne 
w zespołach, zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się lokalizowanie usług wyłącznie 
wbudowanych w budynek mieszkalny;

4)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
wydzielonych lokali o funkcjach usługowych – 20% 
powierzchni użytkowej budynku;

5)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług w ramach lokalu mieszkalnego – 30% po-
wierzchni użytkowej tego lokalu mieszkalnego;

6)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków, przy czym wysokość urządzeń 
wraz z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 
5,0m ponad poziom dachu;

7)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25;
9)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,6;
10) maksymalna powierzchnia zabudowy bu-

dynku – 300m2;
11) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%;
12) maksymalna wysokość zabudowy – 15,0m;
13) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 4;
14) dopuszcza się budynki o nie więcej niż 

4 mieszkaniach na kondygnację;
15) minimalna ilość garaży jednokondygnacyj-

nych w zespole – 6;
16) maksymalna wysokość garaży jednokondy-

gnacyjnych – 4,0m;
17) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 35-45°;
18) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 1000m².

§ 68. Wyznacza się tereny zabudowy miesz-
kaniowej o symbolach od 1MM1 do 10MM1, dla 
których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: parkingi, garaże, obiekty gospodarcze w zabu-
dowie jednorodzinnej, zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się usługi wyłącznie wbudowane 
w budynek mieszkalny;

4)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
ustala się:

a)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług – 30% powierzchni użytkowej budynku,

b)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 

w obrębie działki budowlanej – 80m²;
5)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

ustala się:
a)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 

wydzielonych lokali o funkcjach usługowych – 20% 
powierzchni użytkowej budynku,

b)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług w ramach lokalu mieszkalnego – 30% po-
wierzchni użytkowej tego lokalu mieszkalnego;

6)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków wielorodzinnych, przy czym 
wysokość urządzeń wraz z konstrukcją nośną nie 
może przekroczyć 5,0m ponad poziom dachu;

7)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

8)  sytuowanie budynków równolegle w stosun-
ku do przyległej drogi;

9)  wydzielanie działek budowlanych wyłącznie 
prostopadle w stosunku do bezpośrednio przyle-
głej drogi z tolerancją ±5°;

10) nakaz kształtowania obiektów w granicach 
działki budowlanej jako jednolitych w formie, ko-
lorze i materiale;

11) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wolno stojącej ustala się:

a)  zakaz lokalizowania zabudowy w odległości 
mniejszej niż 4m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną,

b)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,20,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 60%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m,
e)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2,
f)  dachy dwuspadowe symetryczne lub wie-

lospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 
w zakresie 35-45°,

g)  minimalna szerokość elewacji frontowej 
– 10,0m,

h)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 800m²,

i)  zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m;

12) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej bliźniaczej ustala się:

a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2,
b)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,4,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 60%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,5m,
e)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3,
f)  dachy dwuspadowe symetryczne lub wie-

lospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 
w zakresie 35-45°,

g)  minimalna szerokość elewacji frontowej 
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– 9,0m,
h)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 700m²,
i)  zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 16,0m;
13) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej szeregowej ustala się:
a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3,
b)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,6,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,5m,
e)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3,
f)  dachy dwuspadowe symetryczne o kącie 

nachylenia połaci dachowych w zakresie 35-45°,
g)  minimalna szerokość elewacji frontowej 

segmentu – 7,0m,
h)  zakaz realizacji więcej niż 5 budynków (seg-

mentów) w zespole;
14) dla budynków z zakresu zagospodarowania 

towarzyszącego zabudowie mieszkaniowej jedno-
rodzinnej ustala się:

a)  zakaz realizacji w obrębie działki budowlanej 
więcej niż jednego wolno stojącego budynku,

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-
ku – 70m˛,

c)  dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 
dachowych w zakresie 35-45°,

d)  maksymalna wysokość budynku towarzyszą-
cego – 5,5m;

15) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
ustala się:

a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25,
b)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,6,
c)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ku – 300m˛,
d)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%,
e)  maksymalna wysokość zabudowy – 15,0m,
f)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 4,
g)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 35-45°,
h)  dopuszcza się budynki o nie więcej niż 

4 mieszkaniach na kondygnację,
i)  dopuszcza się garaże jednokondygnacyjne 

towarzyszące zabudowie wielorodzinnej wyłącznie 
w formie zespołów składających się z nie mniej niż 
6 garaży,

j)  maksymalna wysokość garaży jednokondy-
gnacyjnych – 4,0m,

k)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 1000m²,

l)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług – do 20% powierzchni użytkowej budynku.

§ 69. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej o symbolach 1MM2 i 2MM2, dla których 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe, zagospodarowanie towarzyszące takie 
jak: parkingi, garaże, obiekty gospodarcze w zabu-
dowie jednorodzinnej, zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się usługi wyłącznie wbudowane 
w budynek mieszkalny;

4)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
ustala się:

a)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług – 50% powierzchni użytkowej budynku,

b)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 
w obrębie działki budowlanej – 100m²;

5)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków wielorodzinnych, przy czym 
wysokość urządzeń wraz z konstrukcją nośną nie 
może przekroczyć 5,0m ponad poziom dachu;

6)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

7)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej i bliźniaczej ustala się:

a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25,
b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%,
c)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m,
d)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2,
e)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 25-45°,
f)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 800m²,
g)  zakaz wydzielania działek budowlanych o sze-

rokości frontu mniejszej niż 20,0m;
8)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

szeregowej ustala się:
a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3,
b)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,6,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,5m,
e)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3,
f)  dachy dwuspadowe symetryczne o kącie 

nachylenia połaci dachowych w zakresie 25-45°;
9)  dla budynków z zakresu zagospodarowania 

towarzyszącego zabudowie mieszkaniowej jedno-
rodzinnej ustala się:

a)  zakaz realizacji w obrębie działki budowlanej 
więcej niż jednego wolno stojącego budynku,

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-
ku – 70m2,

c)  dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 
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dachowych w zakresie 35-45°,
d)  maksymalna wysokość budynku towarzyszą-

cego – 5,5m;
10) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

ustala się:
a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25,
b)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,6,
c)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ku – 300m2,
d)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%,
e)  maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m,
f)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3,
g)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 35-45°,
h)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 1000m2,
i)  dopuszcza się garaże jednokondygnacyjne 

towarzyszące zabudowie wielorodzinnej wyłącznie 
w formie zespołów składających się z nie mniej niż 
6 garaży,

j)  maksymalna wysokość garaży jednokondy-
gnacyjnych – 4,0m,

k)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług – 15% powierzchni użytkowej budynku.

§ 70. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usługowej o symbolach od 
1MNU1 do 18MNU1, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługi;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zagospoda-
rowanie towarzyszące takie jak: parkingi, garaże, 
obiekty gospodarcze, zieleń urządzona;

3)  w terenach oznaczonych symbolem od 
1MNU1 do 12MNU1 oraz 18MNU1 dopuszcza się 
usługi wyłącznie z zakresu usług nieuciążliwych;

4)  w terenach oznaczonych symbolem od 
13MNU1 do 17MNU1 dopuszcza się, poza usłu-
gami nieuciążliwymi, także usługi z zakresu usług 
konsumpcyjnych przy zachowaniu standardów 
ochrony środowiska;

5)  zakaz lokalizowania stacji paliw płynnych 
i gazowych;

6)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

7)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 600m²;

8)  zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 18,0m;

9)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej;
10) dopuszcza się możliwość lokalizowania 

infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie 
na dachach budynków nie będących budynkami 
mieszkalnymi lub budynkami usługowymi z za-
kresu usług oświaty, edukacji i zdrowia, przy czym 

wysokość urządzeń wraz z konstrukcją nośną nie 
może przekroczyć 5,0m ponad poziom dachu;

11) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkanio-
wej z usługami ustala się:

a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3,
b)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,5,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy mieszka-

niowej – 12,0m,
e)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

zabudowy mieszkaniowej – 3,
f)  maksymalna wysokość zabudowy usługowej 

– 8,0m,
g)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

zabudowy usługowej – 2,
h)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 25-45°,
i)  dopuszcza się realizację nowej zabudowy 

bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub 
w odległości nie mniejszej niż 1,5m od granicy 
z sąsiednią działką budowlaną, wyłącznie dla dzia-
łek o szerokości mniejszej niż 16,0m, lub gdy na 
działce sąsiadującej istnieje budynek zlokalizowany 
bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub 
w odległości nie mniejszej niż 1,5m od granicy,

j)  maksymalna powierzchnia użytkowa funkcji 
usługowych w obrębie działki budowlanej – do 
200m²;

12) dla budynków z zakresu zagospodarowania 
towarzyszącego zabudowie jednorodzinnej ustala 
się:

a)  zakaz realizacji więcej niż 1 wolno stojącego 
budynku w obrębie działki budowlanej,

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-
ku – 80m2,

c)  maksymalna wysokość zabudowy – 6,0m;
13) dla zabudowy usługowej ustala się:
a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35,
b)  maksymalna powierzchnia zabudowy – 

300m2,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 8,0m,
e)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2,
f)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 25-45°,
g)  dla nieruchomości, na których projektuje 

się działalność z zakresu usług konsumpcyjnych 
z wyłączeniem usług nieuciążliwych, nakaz reali-
zacji pasa zieleni zimozielonej z gęstym poszyciem 
o szerokości nie mniejszej niż 1,5m oraz wysokości 
docelowej nie mniejszej niż 3,0m, bezpośrednio 
przy granicy z inną działką budowlaną;

14) dla inwestycji realizowanych na obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią w terenie 
oznaczonym symbolem 13MNU1 obowiązują usta-
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lenia §7 ust.2 i ust.3.

§ 71. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usługowej o symbolach od 
1MNU2 do 22MNU2, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługi;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zagospoda-
rowanie towarzyszące takie jak: parkingi, garaże, 
obiekty gospodarcze, zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się usługi wyłącznie z zakresu 
usług nieuciążliwych;

4)  dopuszcza się budynki wielorodzinne o nie 
więcej niż 6 mieszkaniach;

5)  dopuszcza się możliwość lokalizowania in-
frastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków nie będących budynkami 
mieszkalnymi lub budynkami usługowymi z za-
kresu usług oświaty, edukacji i zdrowia, przy czym 
wysokość urządzeń wraz z konstrukcją nośną nie 
może przekroczyć 5,0m ponad poziom dachu;

6)  na terenach oznaczonych symbolem 7MNU2 
i 10MNU2 zakaz przekraczania wskazanej na ry-
sunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy tj.: 
15,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi głów-
nej oznaczonej symbolem 1KDGP;

7)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej;
8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,4;
9)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,7;
10) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%;
11) ustalenia pkt 9 i pkt 10 nie obowiązują w ob-

rębie działek budowlanych, które w momencie 
uchwalenia niniejszego planu nie spełniają tych 
wymagań – dla tych działek ustala się:

a)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy – 1,0,

b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 25%;

12) maksymalna wysokość zabudowy – 11,0m;
13) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
14) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 25-45°;
15) dopuszcza się realizację nowej zabudowy 

bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub 
w odległości nie mniejszej niż 1,5m od granicy 
z sąsiednią działką budowlaną;

16) maksymalna powierzchnia użytkowa usług 
w obrębie budynku – 200m²;

17) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 600m²;

18) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 16,0m;

19) obejmuje się ochroną konserwatorską na 
podstawie zapisu w planie budynek wielorodzinny 
zlokalizowany w terenie oznaczonym symbolem 
4MNU2, oznaczony na rysunku planu, dla którego 

obowiązują ustalenia zawarte w §6 ust.2;
20) dla ochrony układu urbanistycznego cen-

tralnej części Kromołowa, w obrębie terenów 
oznaczonych symbolem od 2MNU2 do 13MNU2 
i od 15MNU2 do 18MNU2 ustala się:

a)  w przypadku lokalizowania nowych budyn-
ków lub wymiany kubatury obowiązuje nakaz 
utrzymywania linii zabudowy wyznaczonej przez 
bezpośrednio sąsiadujące obiekty,

b)  zakaz lokalizowania dominant wysokościo-
wych,

c)  nakaz nawiązania gabarytami do obiektów 
bezpośrednio sąsiadujących, z dopuszczeniem od-
stępstwa o wartości do 25%, dla nowej zabudowy 
lub rozbudowy istniejących budynków,

d)  zakaz lokalizowania wolno stojących reklam,
e)  dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie szyldów 

i reklam naściennych o powierzchni nieprzekra-
czającej 1,0m² stanowiących identyfikację firm 
działających w obiektach zlokalizowanych na te-
renie, w ilości nie większej niż 1 reklama/szyld na 
jedną firmę,

f)  zakaz stosowania neonów i kolorów fosfo-
ryzujących na elewacjach budynków,

g)  zakaz stosowania jako materiałów wykoń-
czeniowych elewacji: listew plastikowych, blach 
oraz papy, na więcej niż 10% powierzchni każdej 
elewacji,

h)  nakaz zachowania starodrzewu z dopusz-
czeniem cięć sanitarnych drzew lub konarów 
zagrażających bezpieczeństwu,

i)  zakaz stosowania ogrodzeń blaszanych, be-
tonowych lub innych przesłaniających, od strony 
ulic.

§ 72. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usługowej o symbolach od 
1MNU3 do 22MNU3, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługi;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zagospoda-
rowanie towarzyszące takie jak: parkingi, garaże, 
obiekty gospodarcze, obiekty magazynowe stano-
wiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, 
zieleń urządzona;

3)  w terenach oznaczonych symbolem od 
1MNU3 do 15MNU3 oraz 17MNU3 dopuszcza się 
usługi wyłącznie z zakresu usług nieuciążliwych;

4)  w terenach oznaczonych symbolem 16M-
NU3 oraz od 18MNU3 do 22MNU3 dopuszcza 
się, poza usługami nieuciążliwymi, także usługi 
z zakresu usług konsumpcyjnych pod warunkiem 
dotrzymania standardów ochrony środowiska poza 
granicami władania;

5)  zakaz lokalizowania stacji paliw płynnych 
i gazowych;

6)  zakaz składowania materiałów budowlanych 
oraz materiałów sypkich;

7)  dopuszcza się możliwość lokalizowania infra-
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struktury telefonii komórkowej wyłącznie na dachach 
budynków nie będących budynkami mieszkalny-
mi lub budynkami usługowymi z zakresu usług 
oświaty, edukacji i zdrowia, przy czym wysokość 
urządzeń wraz z konstrukcją nośną nie może prze-
kroczyć 5,0m ponad poziom dachu;

8)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

9)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 
– 2;

10) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-
nia połaci dachowych w zakresie 25-45°;

11) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkanio-
wej z usługami ustala się:

a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2,
b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%,
c)  maksymalna wysokość zabudowy mieszka-

niowej – 9,0m,
d)  maksymalna wysokość zabudowy usługowej 

– 8,0m,
e)  minimalna szerokość elewacji frontowej 

– 8,0m,
f)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 800m²,
g)  zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m,
h)  ustalenia lit.f i lit.g nie obowiązują dla zabu-

dowy mieszkaniowej szeregowej,
i)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 

w obrębie działki budowlanej – 200m²;
12) dla budynków z zakresu zagospodarowania 

towarzyszącego zabudowie jednorodzinnej ustala 
się:

a)  zakaz realizacji więcej niż 1 wolno stojącego 
budynku w obrębie działki budowlanej,

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-
ku – 80m2,

c)  maksymalna wysokość zabudowy – 6,0m;
13) dla zabudowy usługowej ustala się:
a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3,
b)  maksymalna powierzchnia zabudowy – 300m2,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 8,0m,
e)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 600m²,
f)  zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m,
g)  dla nieruchomości, na których projektuje 

się działalność z zakresu usług konsumpcyjnych 
(z wyłączeniem usług nieuciążliwych) nakaz reali-
zacji pasa zieleni zimozielonej z gęstym poszyciem 
o szerokości nie mniejszej niż 1,5m oraz wysokości 
docelowej nie mniejszej niż 3,0m, bezpośrednio 
przy granicy z inną działką budowlaną.

§ 73. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej i usługowej o symbolach 
1MNU4 do 3MNU4, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługi sportu, re-
kreacji, turystyki i gastronomii;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nie-
uciążliwe wbudowane w budynki mieszkalne, 
zagospodarowanie towarzyszące takie jak: parkingi, 
garaże, obiekty gospodarcze, zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie 
na dachach budynków nie będących budynkami 
mieszkalnymi, przy czym wysokość urządzeń wraz 
z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 5,0m 
ponad poziom dachu;

4)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
a)  10,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy 

dojazdowej oznaczonej symbolem 13KDD2,
b)  10,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy 

dojazdowej oznaczonej symbolem 17KDD3;
5)  sytuowanie budynków równolegle w stosun-

ku do przyległej drogi;
6)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 800m²;
7)  zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m;
8)  dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkanio-

wej z usługami ustala się:
a)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej,
b)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 60%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m,
e)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2,
f)  dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 

dachowych w zakresie 35-45°,
g)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 

w obrębie działki budowlanej – 120m²,
h)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 

usług – 50% powierzchni użytkowej budynków 
w obrębie działki budowlanej;

9)  dla budynków z zakresu zagospodarowania 
towarzyszącego ustala się:

a)  zakaz realizacji więcej niż 1 wolno stojącego 
budynku w obrębie działki budowlanej,

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-
ku – 70m2,

c)  dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 
dachowych w zakresie 35-45°,

d)  maksymalna wysokość zabudowy – 6,0m;
10) dla zabudowy usługowej ustala się:
a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,1,
b)  maksymalna powierzchnia zabudowy – 400m2,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 60%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,5m,
e)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3,
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f)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-
nia połaci dachowych w zakresie 35-45°.

§ 74. Wyznacza się teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i usługowej o symbolu 1MNU5, 
dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługi;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zagospoda-
rowanie towarzyszące takie jak: parkingi, garaże, 
obiekty gospodarcze, zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się usługi wyłącznie z zakresu 
usług nieuciążliwych;

4)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej;
5)  minimalna odległość lokalizowania zabudo-

wy mieszkaniowej od osi linii wysokiego napięcia 
– 25m;

6)  dopuszcza się możliwość lokalizowania infra-
struktury telefonii komórkowej wyłącznie na dachach 
budynków nie będących budynkami mieszkalnymi 
lub budynkami usługowymi z zakresu usług oświaty, 
edukacji i zdrowia, przy czym wysokość urządzeń 
wraz z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 
5,0m ponad poziom dachu;

7)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

8)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 
– 2;

9)  nakaz kształtowania obiektów w granicach 
działki budowlanej jako jednolitych w formie, ko-
lorze i materiale;

10) sytuowanie budynków równolegle w sto-
sunku do przyległej drogi;

11) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkanio-
wej z usługami ustala się:

a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2,
b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%,
c)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m,
d)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 35-45°,
e)  minimalna szerokość elewacji frontowej 

– 8,0m,
f)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 800m²,
g)  zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m,
h)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 

w obrębie działki budowlanej – 200m²;
12) dla budynków z zakresu zagospodarowania 

towarzyszącego zabudowie jednorodzinnej ustala 
się:

a)  zakaz realizacji więcej niż 1 wolno stojącego 
budynku w obrębie działki budowlanej,

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-
ku – 80m2,

c)  maksymalna wysokość zabudowy – 6,0m,
d)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 35-45°;
13) dla zabudowy usługowej ustala się:
a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3,
b)  maksymalna powierzchnia zabudowy obiek-

tów handlowych – 400m2,
c)  maksymalna powierzchnia zabudowy obiektów 

z zakresu usług niewymienionych w lit.b – 1200m²,
d)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%,
e)  maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m,
f)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 25-45°,
g)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 600m²,
h)  zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m.

§ 75. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usługowej o symbolach od 
1MNU6 do 3MNU6, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługi;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zagospoda-
rowanie towarzyszące takie jak: parkingi, garaże, 
obiekty gospodarcze, zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się usługi wyłącznie z zakresu 
usług nieuciążliwych;

4)  zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej;
5)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 

komórkowej;
6)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych 

linii zabudowy i obowiązujących linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami §4 ust.5;

7)  sytuowanie budynków frontem do drogi 
oznaczonej symbolem 1KDL3;

8)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 
– 2;

9)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-
nia połaci dachowych w zakresie 35-45°;

10) nakaz kształtowania obiektów w granicach 
działki budowlanej jako jednolitych w formie, ko-
lorze i materiale;

11) dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkanio-
wej z usługami ustala się:

a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2,
b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%,
c)  maksymalna wysokość zabudowy mieszka-

niowej – 9,0m,
d)  maksymalna wysokość zabudowy usługowej 

– 8,0m,
e)  minimalna szerokość elewacji frontowej 

– 10,0m,
f)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 800m²,
g)  zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m,
h)  maksymalna powierzchnia użytkowa usług 

w obrębie działki budowlanej – 150m²;
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12) dla budynków z zakresu zagospodarowania 
towarzyszącego zabudowie jednorodzinnej ustala 
się:

a)  zakaz realizacji więcej niż 1 wolno stojącego 
budynku w obrębie działki budowlanej,

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-
ku – 70m2,

c)  maksymalna wysokość zabudowy – 5,5m;
13) dla zabudowy usługowej ustala się:
a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3,
b)  maksymalna powierzchnia zabudowy – 300m2,
c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%,
d)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m,
e)  minimalna szerokość elewacji frontowej –

10,0m,
f)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 600m2,
g)  zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m.

§ 76. Wyznacza się teren zabudowy usługowej 
o symbolu 1MNU7, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługi z zakresu 
turystyki, gastronomii, sportu i rekreacji;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciąż-
liwe niewymienione w pkt 1, zagospodarowanie 
towarzyszące takie jak: parkingi, garaże, obiekty 
gospodarcze, zieleń urządzona;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy mieszkanio-
wej szeregowej;

4)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie 
na dachach budynków nie będących budynkami 
mieszkalnymi lub budynkami usługowymi z za-
kresu usług oświaty, edukacji i zdrowia, przy czym 
wysokość urządzeń wraz z konstrukcją nośną nie 
może przekroczyć 5,0m ponad poziom dachu;

5)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości 15,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 3KDZ1;

6)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,20;
7)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,60;
8)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%;
9)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 1200m²;
10) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o szerokości frontu mniejszej niż 25,0m;
11) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachylenia 

połaci dachowych w zakresie 35-45° z dopuszcze-
niem przekryć łukowych i łupinowych w obiektach 
usługowych;

12) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się:
a)  maksymalna wysokość zabudowy mieszka-

niowej – 9,0m,
b)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2,

c)  minimalna szerokość elewacji frontowej 
– 10,0m,

13) dla zabudowy usługowej ustala się:
a)  maksymalna wysokość zabudowy – 14,0m,
b)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 4.

§ 77. Wyznacza się teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i usługowej o symbolu 1MWU, 
dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna oraz usługi sportu, rekreacji, 
turystyki, gastronomii, zdrowia i oświaty;

2)  przeznaczenie uzupełniające – parkingi, ga-
raże, obiekty gospodarcze, zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się realizację budynków wieloro-
dzinnych o nie więcej niż 10 mieszkaniach;

4)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

5)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
a)  10,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

lokalnej oznaczonej symbolem 3KDL2,
b)  10,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

dojazdowej oznaczonej symbolem 17KDD3;
6)  sytuowanie budynków równolegle w stosun-

ku do przyległych dróg;
7)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25;
8)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,6;
9)  maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ku – 800m2;
10) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%;
11) maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m;
12) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
13) maksymalna wysokość garaży i obiektów 

gospodarczych – 5,0m;
14) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci dachowych w zakresie 35-45°;
15) zakaz wydzielania działek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej niż 1500m².

§ 78. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej 
o symbolach od 1U1 do 10U1, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi handlu 
detalicznego, gastronomii, parkingi o charakterze 
ogólnodostępnym;

2)  przeznaczenie uzupełniające – mieszkania 
i funkcje biurowe, magazyny, usługi pośrednictwa 
finansowego, ubezpieczeniowego i usługi poczto-
we, parkingi, garaże, zieleń urządzona;

3)  zakaz lokalizowania usług z zakresu handlu 
pojazdami mechanicznymi;

4)  w terenie oznaczonym symbolem 1U1 do-
puszcza się utrzymanie i rozbudowę istniejącej 
działalności z zakresu obsługi komunikacji samo-
chodowej;
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5)  dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej;

6)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
przeznaczenia określonego jako uzupełniające 
– 50% powierzchni użytkowej budynków w obrębie 
działki budowlanej;

7)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków, przy czym wysokość urządzeń 
wraz z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 
5,0m ponad poziom dachu;

8)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

9)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-
nia połaci dachowych w zakresie 25-45°;

10) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,4;
11) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6;
12) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 15%;
13) ustalenia pkt 10 do 12 nie obowiązują w te-

renie oznaczonym symbolem 8U1;
14) maksymalna wysokość zabudowy – 8,0m;
15) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
16) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 500m²;
17) dla ochrony układu urbanistycznego cen-

tralnej części Kromołowa, w obrębie terenów 
oznaczonych symbolem 5U1 i 6U1 ustala się:

a)  w przypadku lokalizowania nowych budyn-
ków lub wymiany kubatury obowiązuje nakaz 
utrzymywania linii zabudowy wyznaczonej przez 
bezpośrednio sąsiadujące obiekty,

b)  zakaz lokalizowania dominant wysokościo-
wych,

c)  nakaz nawiązania gabarytami do obiektów 
bezpośrednio sąsiadujących, z dopuszczeniem od-
stępstwa o wartości do 25%, dla nowej zabudowy 
lub rozbudowy istniejących budynków,

d)  zakaz lokalizowania wolno stojących reklam,
e)  dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie 

szyldów i reklam naściennych o powierzchni nie-
przekraczającej 1,0m² stanowiących identyfikację 
firm działających w obiektach zlokalizowanych na 
terenie, w ilości nie większej niż 1 reklama/szyld na 
jedną firmę,

f)  zakaz stosowania neonów i kolorów fosfo-
ryzujących na elewacjach budynków,

g)  zakaz stosowania jako materiałów wykoń-
czeniowych elewacji: listew plastikowych, blach 
oraz papy, na więcej niż 10% powierzchni każdej 
elewacji,

h)  nakaz zachowania starodrzewu z dopusz-
czeniem cięć sanitarnych drzew lub konarów 
zagrażających bezpieczeństwu,

i)  zakaz stosowania ogrodzeń blaszanych, be-
tonowych lub innych przesłaniających, od strony 
ulic.

§ 79. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej 
o symbolach od 1U2 do 6U2, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi admini-
stracji, oświaty, zdrowia i inne ogólnospołeczne;

2)  przeznaczenie uzupełniające – mieszkania 
i funkcje biurowe, parkingi, zieleń urządzona;

3)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
przeznaczenia określonego jako uzupełniające 
– 30% powierzchni użytkowej budynków w obrębie 
działki budowlanej;

4)  dopuszcza się możliwość lokalizowania infra-
struktury telefonii komórkowej wyłącznie na dachach 
budynków nie będących budynkami usługowymi 
z zakresu usług oświaty, edukacji i zdrowia, przy 
czym wysokość urządzeń wraz z konstrukcją nośną 
nie może przekroczyć 5,0m ponad poziom dachu;

5)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

6)  obejmuje się ochroną konserwatorską na 
podstawie zapisu w planie budynek straży pożarnej 
zlokalizowany w terenie oznaczonym symbolem 
3U2, oznaczony na rysunku planu, dla którego 
obowiązują ustalenia zawarte w §6 ust.2;

7)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachylenia 
połaci dachowych w zakresie 25-45° z dopuszcze-
niem przekryć łukowych i łupinowych;

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,4;
9)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,8;
10) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%;
11) ustalenia pkt 7 do 9 nie obowiązują w tere-

nie oznaczonym symbolem 3U2;
12) maksymalna wysokość zabudowy w terenie 

oznaczonym symbolem 1U2 – 14,0m;
13) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

zabudowy w terenie oznaczonym symbolem 1U2 
– 4;

14) maksymalna wysokość zabudowy w te-
renach oznaczonych symbolami od 2U2 do 6U2 
– 12,0m;

15) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 
zabudowy w terenach oznaczonych symbolami od 
2U2 do 6U2 – 3;

16) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 1000m².

§ 80. Wyznacza się teren zabudowy usługowej 
o symbolu 1U4, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi turystyki 
i gastronomii;

2)  przeznaczenie uzupełniające – mieszkania, 
usługi handlu, parkingi, zieleń urządzona;

3)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
przeznaczenia określonego jako uzupełniające 
– 50% powierzchni użytkowej budynków w obrębie 
działki budowlanej;
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4)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

5)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości 6,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 22KDD3 
oraz ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbo-
lem 17KDX2;

6)  dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 
dachowych w zakresie 25-45° z dopuszczeniem 
przekryć łukowych i łupinowych;

7)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3;
8)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%;
9)  maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m;
10) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
11) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 600m².

§ 81. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej 
o symbolach od 1U5 do 5U5, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi kon-
sumpcyjne;

2)  przeznaczenie uzupełniające – parkingi, zie-
leń urządzona;

3)  dopuszcza się utrzymanie funkcji produkcyj-
nych;

4)  dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej;

5)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków, przy czym wysokość urządzeń 
wraz z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 
5,0m ponad poziom dachu;

6)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

7)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,5;
8)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,75;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%;
10) maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m;
11) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
12) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachylenia 

połaci dachowych w zakresie 25-45° z dopuszczeniem 
przekryć łukowych i łupinowych;

13) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 800m².

§ 82. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej 
o symbolach od 1U6 do 3U6, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciąż-
liwe z wyłączeniem rzemiosła nieprodukcyjnego 
i usług świadczonych w gospodarstwach domo-
wych;

2)  przeznaczenie uzupełniające – mieszkania, 
parkingi, garaże, zieleń urządzona;

3)  maksymalny udział powierzchni użytkowych 
mieszkań:

a)  50% powierzchni użytkowej budynku,
b)  150m2;
4)  dopuszcza się możliwość lokalizowania infra-

struktury telefonii komórkowej wyłącznie na dachach 
budynków nie będących budynkami usługowymi 
z zakresu usług oświaty, edukacji i zdrowia, przy 
czym wysokość urządzeń wraz z konstrukcją nośną 
nie może przekroczyć 5,0m ponad poziom dachu;

5)  dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej;

6)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

7)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,5;
8)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,8;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 25%;
10) maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m;
11) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
12) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

do 10° lub 25-45° z dopuszczeniem przekryć łuko-
wych i łupinowych;

13) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 800m²;

14) dla inwestycji realizowanych na obszarze 
bezpośredniego zagrożenia powodzią w terenie 
oznaczonym symbolem 1U6 obowiązują ustalenia 
§7 ust.2 i ust.3.

§ 83. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej 
o symbolach od 1U7 do 5U7, dla których ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi ogólno-
społeczne i nieuciążliwe z wyłączeniem rzemiosła 
nieprodukcyjnego i usług świadczonych w go-
spodarstwach domowych, oraz zieleń parkowa 
z urządzeniami służącymi uprawianiu sportu i re-
kreacji;

2)  przeznaczenie uzupełniające – parkingi, zie-
leń urządzona;

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy obiek-
tów handlowych – 250m2;

4)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie 
na dachach budynków nie będących budynkami 
usługowymi z zakresu usług oświaty, edukacji 
i zdrowia, przy czym wysokość urządzeń wraz 
z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 5,0m 
ponad poziom dachu;

5)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

6)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,5;
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7)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy – 1,0;

8)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 25%;

9)  maksymalna wysokość zabudowy – 14,0m;
10) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
11) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachylenia 

połaci dachowych w zakresie 35-45° z dopuszczeniem 
przekryć łukowych i łupinowych;

12) nakaz realizacji ciągów pieszych i pieszo-
-jezdnych jako ogólnodostępnych, wyposażonych 
w oświetlenie, kosze i ławki oraz towarzyszącą 
zieleń urządzoną;

13) nakaz realizacji ciągów pieszych i pieszo-
-jezdnych oraz powierzchni parkingowych z kostki 
betonowej lub kamienia naturalnego;

14) dopuszcza się sytuowanie wzdłuż ciągów 
pieszo-jezdnych tymczasowych obiektów handlo-
wych i gastronomicznych;

15) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 800m²;

16) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m.

§ 84. Wyznacza się tereny usług komunikacji 
samochodowej o symbolach od 1UKS1 do 3UKS1, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi związa-
ne z obsługą komunikacji samochodowej w tym 
związane z naprawą pojazdów mechanicznych;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu, 
parkingi, garaże, zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się lokalizowanie stacji paliw wy-
łącznie w terenach oznaczonych symbolem 2UKS1 
i 3UKS1;

4)  dopuszcza się lokalizację baz transporto-
wych, wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem 
1UKS1;

5)  dopuszcza się możliwość lokalizowania infra-
struktury telefonii komórkowej wyłącznie na dachach 
budynków, przy czym wysokość urządzeń wraz 
z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 5,0m 
ponad poziom dachu;

6)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

7)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25;
8)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,35;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%;
10) maksymalna wysokość zabudowy – 8,0m;
11) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
12) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

do 10° lub 25-45° z dopuszczeniem przekryć łuko-
wych i łupinowych;

13) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 1000m²;
14) dla inwestycji realizowanych na obszarze 

bezpośredniego zagrożenia powodzią w terenach 
oznaczonych symbolem 1UKS1 i 2UKS1 obowią-
zują ustalenia §7 ust.2 i ust.3.

§ 85. Wyznacza się tereny usług komunikacji 
samochodowej o symbolach od 1UKS2 do 3UKS2, 
dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi handlu 
w tym również pojazdami mechanicznymi, parkin-
gi;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi związa-
ne z naprawą pojazdów mechanicznych wyłącznie 
jako towarzyszące działalności związanej z han-
dlem pojazdami mechanicznymi, garaże, zieleń 
urządzona;

3)  dopuszcza się w terenie oznaczonym sym-
bolem 2UKS2 lokalizowanie stacji paliw;

4)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków, przy czym wysokość urządzeń 
wraz z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 
5,0m ponad poziom dachu;

5)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

6)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3;
7)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,4;
8)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%;
9)  maksymalna wysokość zabudowy – 8,0m;
10) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
11) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

do 10° lub 25-45° z dopuszczeniem przekryć łuko-
wych i łupinowych;

12) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 600m².

§ 86. Wyznacza się tereny usług oświaty o sym-
bolach od 1UO1 do 3UO1, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty;
2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi sportu 

i rekreacji, mieszkania, parkingi, zieleń urządzona;
3)  dopuszcza się zmianę podstawowej funkcji 

budynków, włącznie z przebudową i rozbudową, 
z usług oświaty na: funkcję mieszkaniową z usługa-
mi nieuciążliwymi, usługi zdrowia i administracji, 
wyłącznie w przypadku przekształceń struktural-
nych powodujących, że obiekty przestały pełnić 
dotychczasową funkcję;

4)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

5)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

6)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25;
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7)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 40%;

8)  maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m;
9)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
10) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 800m².

§ 87. Wyznacza się teren usług oświaty o sym-
bolu 1UO2, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty;
2)  przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 

sportu i rekreacji, mieszkania, parkingi, zieleń urzą-
dzona;

3)  dopuszcza się zmianę podstawowej funkcji 
obiektu z usług oświaty na: funkcję mieszkaniową 
z usługami nieuciążliwymi, usługi zdrowia i admini-
stracji lub usługi turystyki, wyłącznie w przypadku 
przekształceń strukturalnych powodujących, że 
obiekty przestały pełnić dotychczasową funkcję;

4)  obejmuje się ochroną konserwatorską bu-
dynek oznaczony na rysunku planu - obowiązują 
ustalenia zawarte w §6 ust.2;

5)  zakaz lokalizowania nowej zabudowy;
6)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 

komórkowej;
7)  lokalizacja nowych wymaganych ustalenia-

mi planu miejsc postojowych wyłącznie w terenie 
oznaczonym symbolem 1KG;

8)  zakaz realizacji nowych bezpośrednich 
włączeń komunikacyjnych do drogi głównej ozna-
czonej symbolem 1KDGP;

9)  nakaz utrzymania istniejących drzewostanów 
z dopuszczeniem cięć sanitarnych;

10) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 75%;

11) zakaz wydzielania działek budowlanych.

§ 88. Wyznacza się tereny usług kultu religijne-
go o symbolach od 1UKR do 3UKR, dla których 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi kultu 
religijnego (kościoły);

2)  przeznaczenie uzupełniające – budynki to-
warzyszące kościołom takie jak: plebanie, kaplice, 
usługi publiczne z zakresu oświaty, opieki społecznej, 
zdrowia, turystyki, itp. a związane z działalnością 
z zakresu przeznaczenia podstawowego, parkingi, 
garaże, obiekty gospodarcze, zieleń urządzona;

3)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

4)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

5)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3;
6)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%;
7)  maksymalna wysokość zabudowy z zakresu 

przeznaczenia uzupełniającego – 12,0m;

8)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 
zabudowy z zakresu przeznaczenia uzupełniającego 
– 3;

9)  budynek kościoła w terenie oznaczonym 
symbolem 2UKR objęty jest ochroną konserwa-
torską na podstawie wpisu do rejestru zabytków 
- obowiązują ustalenia zawarte w §6 ust.1;

10) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 3000m².

§ 89. Wyznacza się teren usług turystyki o sym-
bolu 1UT1, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi turysty-
ki;

2)  przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
służące uprawianiu rekreacji, usługi handlu i gastro-
nomii wyłącznie w ramach istniejącego obiektu, 
parkingi, zieleń urządzona;

3)  nakaz utrzymania istniejącego sposobu za-
gospodarowania terenu;

4)  obejmuje się ochroną konserwatorską na 
podstawie zapisu w planie budynek oznaczony na 
rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w §6 
ust.2;

5)  zakaz lokalizowania nowej zabudowy, z wy-
jątkiem obiektów małej architektury oraz wiat i altan 
służących rekreacji wkomponowanych w istniejącą 
zieleń wysoką;

6)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

7)  nakaz utrzymania istniejących drzewostanów 
z dopuszczeniem cięć sanitarnych;

8)  dopuszcza się lokalizację nowych, wyma-
ganych ustaleniami planu, miejsc postojowych 
w terenie oznaczonym symbolem 1KG, wyłącznie 
w sytuacji posiadania prawa do dysponowania 
nieruchomością;

9)  zakaz realizacji nowych bezpośrednich 
włączeń komunikacyjnych do drogi głównej ozna-
czonej symbolem 1KDGP;

10) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 75%;

11) zakaz wydzielania działek budowlanych.

§ 90. Wyznacza się teren usług turystyki o sym-
bolu 1UT2, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi turysty-
ki;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu, 
gastronomii, sportu, rekreacji i kultury, obiekty 
i urządzenia służące uprawianiu sportu, rekreacji 
i wypoczynkowi, parkingi, zieleń urządzona;

3)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług handlu – 5% powierzchni użytkowej budyn-
ków w obrębie działki budowlanej;

4)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków, przy czym wysokość urządzeń 
wraz z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 
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5,0m ponad poziom dachu;
5)  nakaz scalenia działek w granicach terenu;
6)  zakaz wydzielania działek budowlanych;
7)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 

w odległości:
a)  15,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL3,
b)  10,0m od linii rozgraniczającej teren;
8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 60%;
10) maksymalna wysokość zabudowy – 16,0m;
11) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 4;
12) dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 

dachowych w zakresie 35-45° z dopuszczeniem 
odstępstwa określonego w pkt 13;

13) dopuszcza się:
a)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

do 10° dla obiektów o powierzchni zabudowy prze-
kraczającej 600m²,

b)  przekrycia łukowe i łupinowe.

§ 91. Wyznacza się teren usług turystyki o sym-
bolu 1UT3, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi turysty-
ki, sportu i rekreacji;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu, 
gastronomii, parkingi, garaże, zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków, przy czym wysokość urządzeń 
wraz z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 
5,0m ponad poziom dachu;

4)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,6;
5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%;
6)  maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m;
7)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
8)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachylenia 

połaci dachowych w zakresie 35-45°, z dopuszcze-
niem przekryć łukowych i łupinowych;

9)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 600m²;

10) obszar bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią – obowiązują ustalenia §7 ust.2 i ust.3.

§ 92. Wyznacza się teren usług turystyki, sportu 
i rekreacji o symbolu 1UTS, dla którego ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi turysty-
ki, sportu i rekreacji;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi kultu-
ry, handlu, gastronomii, rozrywki, parkingi, zieleń 
urządzona;

3)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług handlu - 10% powierzchni użytkowej budyn-
ków w obrębie działki budowlanej;

4)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków, przy czym wysokość urządzeń 
wraz z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 
5,0m ponad poziom dachu;

5)  nakaz kompleksowego zagospodarowania 
całego terenu w oparciu o opracowanie projektu 
jego zagospodarowania;

6)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości:

a)  20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej oznaczonej symbolem 3KDZ1,

b)  10,0m od linii rozgraniczającej teren;
7)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,20;
8)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 75%;
9)  maksymalna wysokość zabudowy – 16,0m;
10) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 4;
11) dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 

dachowych w zakresie 35-45° z dopuszczeniem 
odstępstwa określonego w pkt 12;

12) dopuszcza się:
a)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

do 10° dla obiektów o powierzchni zabudowy prze-
kraczającej 600m²,

b)  przekrycia łukowe i łupinowe;
13) zakaz lokalizowania wolno stojących reklam 

niezwiązanych bezpośrednio z działalnością prowa-
dzoną w obrębie terenu;

14) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 10000m².

§ 93. Wyznacza się teren obiektów produk-
cyjnych, składów i magazynów, oraz zabudowy 
usługowej o symbolu 1PU1, dla którego ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty pro-
dukcyjne, składy i magazyny, usługi;

2)  przeznaczenie uzupełniające – parkingi, 
obiekty pomocnicze w stosunku do przeznaczenia 
podstawowego takie jak: obiekty garażowe, tech-
niczne i gospodarcze oraz zieleń urządzona;

3)  zakaz składowania odpadów wytworzonych 
poza terenem;

4)  dopuszcza się realizację infrastruktury telefo-
nii komórkowej, w tym wolno stojących masztów, 
o wysokości do 35m ponad poziom terenu;

5)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

6)  dopuszcza się, w strefie pomiędzy nieprze-
kraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą 
tereny, lokalizowanie obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej i obsługi strefy wjazdu tj. 
portierni i wagi samochodowej;

7)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 10° lub 25-35° z dopuszczeniem przekryć łuko-
wych i łupinowych;

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,6;
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9)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy – 0,8;

10) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%;

11) maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m;
12) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
13) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 1000m².

§ 94. Wyznacza się teren obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 
o symbolu 1PU2, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty produk-
cyjne, składy i magazyny z zakresu browarnictwa, 
usługi gastronomii i turystyki;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi han-
dlu, parkingi, obiekty pomocnicze w stosunku do 
przeznaczenia podstawowego takie jak: obiekty 
garażowe, techniczne i gospodarcze oraz zieleń 
urządzona;

3)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług handlu detalicznego – 20% powierzchni użyt-
kowej obiektów w obrębie działki budowlanej;

4)  dopuszcza się realizację infrastruktury telefo-
nii komórkowej, w tym wolno stojących masztów, 
o wysokości do 35m ponad poziom terenu;

5)  dla części terenu, zgodnie z rysunkiem planu, 
ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odle-
głości 10,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL4;

6)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 10° lub 35-45° z dopuszczeniem przekryć łuko-
wych i łupinowych;

7)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,6;
8)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,8;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 15%;
10) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej dla działki budowlanej o funkcjach wyłącz-
nie usługowych – 30%;

11) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m;
12) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 3;
13) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 1000m².

§ 95. Wyznacza się teren obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 
o symbolu 1PU3, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty pro-
dukcyjne, składy i magazyny, usługi;

2)  przeznaczenie uzupełniające – parkingi, 
obiekty pomocnicze w stosunku do przeznaczenia 
podstawowego takie jak: obiekty garażowe, tech-
niczne i gospodarcze oraz zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się zbieranie i magazynowanie 
złomu;

4)  dopuszcza się realizację infrastruktury telefo-
nii komórkowej, w tym wolno stojących masztów, 
o wysokości do 35m ponad poziom terenu,

5)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

6)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,6;
7)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,8;
8)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%;
9)  maksymalna wysokość zabudowy – 14,0m;
10) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

do 10° lub 25-45° z dopuszczeniem przekryć łuko-
wych i łupinowych;

11) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 1000m².

§ 96. Wyznacza się tereny obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów o symbolach od 1P1 
do 6P1, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty pro-
dukcyjne, składy i magazyny;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi w tym 
z zakresu obsługi komunikacji samochodowej 
z dopuszczeniem stacji paliw, parkingi, obiekty 
pomocnicze w stosunku do przeznaczenia podsta-
wowego takie jak: obiekty garażowe, techniczne 
i gospodarcze oraz zieleń urządzona;

3)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług handlu detalicznego – 30% powierzchni użyt-
kowej budynków w obrębie działki budowlanej;

4)  dopuszcza się realizację infrastruktury telefo-
nii komórkowej, w tym wolno stojących masztów, 
o wysokości do 20m ponad poziom terenu;

5)  w terenie oznaczonym symbolem 6P1 do-
puszcza się lokalizowanie infrastruktury telefonii 
komórkowej wyłącznie na dachach budynków, 
przy czym wysokość urządzeń wraz z konstrukcją 
nośną nie może przekroczyć 10,0m ponad poziom 
dachu;

6)  dopuszcza się w obrębie działki nr 1/24 zlo-
kalizowanej w terenie oznaczonym symbolem 5P1 
utrzymanie istniejącego przeznaczenia terenu, czyli 
usług ogólnospołecznych;

7)  ustalenia w zakresie ochrony konserwa-
torskiej dla obiektów zlokalizowanych w obrębie 
działki, o której mowa w pkt 6, zgodnie z §6 ust.2;

8)  część terenu oznaczonego symbolem 5P1 
objęta jest strefą ochrony krajobrazu K6, dla której 
obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust.13 pkt 4;

9)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

10) dopuszcza się w terenach oznaczonych 
symbolem 1P1, 3P1, 4P1 i 5P1 w strefie pomiędzy 
nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgrani-
czającą tereny, lokalizowanie obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej i obsługi strefy wjazdu 
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tj. portierni i wagi samochodowej;
11) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,6;
12) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,8;
13) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%;
14) maksymalna wysokość zabudowy w te-

renach oznaczonych symbolem 1P1, 2P1 i 6P1 
– 10,0m;

15) maksymalna wysokość zabudowy w te-
renach oznaczonych symbolem od 3P1 do 5P1 
– 14,0m;

16) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 10° lub 25-45° z dopuszczeniem przekryć łuko-
wych i łupinowych;

17) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 1000m².

§ 97. Wyznacza się teren obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów o symbolu 1P2, dla 
którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty produk-
cyjne, składy, magazyny i usługi w tym z zakresu 
obsługi komunikacji samochodowej z dopuszcze-
niem stacji paliw;

2)  przeznaczenie uzupełniające – parkingi, 
obiekty pomocnicze w stosunku do przeznaczenia 
podstawowego takie jak: obiekty garażowe, tech-
niczne i gospodarcze oraz zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się realizację infrastruktury telefo-
nii komórkowej, w tym wolno stojących masztów, 
o wysokości do 30m ponad poziom terenu;

4)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości 20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi głównej oznaczonej symbolem 1KDGP;

5)  dopuszcza się, w strefie pomiędzy nieprze-
kraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą 
tereny, lokalizowanie obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej i obsługi strefy wjazdu tj. 
portierni i wagi samochodowej;

6)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,7;
7)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 5%;
8)  maksymalna wysokość zabudowy – 20,0m;
9)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

do 10° lub 25-45° z dopuszczeniem przekryć łuko-
wych i łupinowych;

10) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 1000m².

§ 98. Wyznacza się tereny składów i magazynów 
o symbolach 1S i 2S, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – składy i maga-
zyny;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi, parkingi, 
obiekty pomocnicze w stosunku do przeznaczenia 
podstawowego takie jak: obiekty garażowe, tech-
niczne i gospodarcze oraz zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę ist-

niejących funkcji mieszkaniowych bez możliwości 
lokalizowania nowych budynków oraz lokali miesz-
kalnych;

4)  dopuszcza się możliwość lokalizowania 
infrastruktury telefonii komórkowej wyłącznie na 
dachach budynków, przy czym wysokość urządzeń 
wraz z konstrukcją nośną nie może przekroczyć 
5,0m ponad poziom dachu;

5)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
a)  8,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

zbiorczej oznaczonej symbolem 3KDZ1,
b)  15,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

głównej oznaczonej symbolem 1KDGP,
c)  6,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

lokalnej oznaczonej symbolem 2KDL4;
6)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,8;
7)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 5%;
8)  maksymalna wysokość zabudowy – 8,0m;
9)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
10) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

do 10° lub 25-45°;
11) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 1500m².

§ 99. Wyznacza się tereny eksploatacji i prze-
twórstwa surowców mineralnych o symbolach 1PG 
i 2PG, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – powierzchniowa 
eksploatacja surowców oraz obiekty i urządzenia 
związane z przetwórstwem i składowaniem wydo-
bytych w obrębie terenu surowców;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi, parkingi, 
obiekty pomocnicze w stosunku do przeznaczenia 
podstawowego takie jak: obiekty garażowe, technicz-
ne i gospodarcze oraz zieleń urządzona;

3)  prowadzenie działalności w zakresie wydoby-
cia surowców wyłącznie na podstawie koncesji;

4)  dopuszcza się realizację infrastruktury telefo-
nii komórkowej, w tym wolno stojących masztów, 
o wysokości do 20m ponad poziom terenu;

5)  nakaz przestrzegania nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
§4 ust.5;

6)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 10° lub 25-45°;

7)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,2;
8)  maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m;
9)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
10) ustalenie pkt 8 nie odnosi się do budowli, 

których wysokość wynika ze względów technolo-
gicznych;

11) zakaz składowania odpadów w wyrobiskach 
poeksploatacyjnych;

12) po zaprzestaniu wydobycia i związanej 
z tym produkcji ustala się nakaz rekultywacji zde-
gradowanych terenów, w szczególności wyrobisk 
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poeksploatacyjnych, w kierunku zieleni urządzonej 
oraz wód;

13) po zaprzestaniu wydobycia i związanej z tym 
produkcji dopuszcza się wykorzystanie terenów 
niewymagających rekultywacji dla realizacji funkcji 
usługowych przy zachowaniu następujących para-
metrów zabudowy i zagospodarowania terenów:

a)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3,
b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%,
c)  maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m,
d)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2,
e)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

do 10° lub 25-45° z dopuszczeniem przekryć łuko-
wych i łupinowych,

f)  zakaz wydzielania działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 800m²,

g)  zakaz wydzielania działek budowlanych 
o szerokości frontu mniejszej niż 20,0m;

14) obejmuje się ochroną konserwatorską na 
podstawie zapisu w planie dawny budynek cegiel-
ni zlokalizowany w obrębie terenu oznaczonego 
symbolem 2PG - obowiązują ustalenia zawarte 
w §6 ust.2.

§ 100. Wyznacza się teren obsługi produkcji 
w gospodarstwach rolnych o symbolu 1RU, dla 
którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty i urządze-
nia obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
składy i magazyny;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi w tym 
obsługi komunikacji samochodowej z dopuszcze-
niem stacji paliw, parkingi, obiekty pomocnicze 
w stosunku do przeznaczenia podstawowego takie 
jak: obiekty garażowe, techniczne i gospodarcze 
oraz zieleń urządzona;

3)  maksymalny udział powierzchni użytkowej 
usług handlu detalicznego – 20% powierzchni użyt-
kowej obiektów w obrębie działki budowlanej;

4)  dopuszcza się realizację infrastruktury telefo-
nii komórkowej, w tym wolno stojących masztów, 
o wysokości do 30m ponad poziom terenu;

5)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
a)  20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

zbiorczej oznaczonej symbolem 5KDZ1,
b)  10,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

lokalnej oznaczonej symbolem 4KDL4;
6)  dopuszcza się, w strefie pomiędzy nieprze-

kraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą 
tereny, lokalizowanie obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej i obsługi strefy wjazdu tj. 
portierni i wagi samochodowej;

7)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 10° lub 25-45° z dopuszczeniem przekryć łuko-
wych i łupinowych;

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,5;
9)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy – 0,5;
10) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%;
11) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m;
12) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2;
13) zakaz wydzielania działek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niż 3000m².

§ 101. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji 
o symbolach 1US1 i 2US1, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – ogólnodostęp-
ne usługi sportu i rekreacji;

2)  przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
służące uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczyn-
kowi, parkingi, zieleń urządzona;

3)  zakaz lokalizowania budynków i budowli;
4)  dopuszcza się wyłącznie boiska o nawierzch-

ni trawiastej;
5)  zakaz realizacji powierzchni nieprzepusz-

czalnych tj. litych powierzchni asfaltowych i betono-
wych;

6)  nakaz realizacji powierzchni utwardzonych 
ciągów komunikacyjnych wyłącznie w oparciu 
o kostkę betonową lub kamień;

7)  dopuszcza się organizację imprez maso-
wych;

8)  dopuszcza się lokalizowanie obiektów tym-
czasowych służących organizacji imprez, w tym 
imprez masowych, na czas trwania tych imprez;

9)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

10) zakaz wydzielania działek budowlanych.

§ 102. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji 
o symbolach 1US2 i 2US2, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi sportu 
i rekreacji;

2)  przeznaczenie uzupełniające – urządzenia 
służące uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczyn-
kowi, parkingi, zieleń urządzona;

3)  dopuszcza się realizację obiektów małej ar-
chitektury i obiektów tymczasowych w tym altan 
i zadaszeń wyłącznie wkomponowanych w istnie-
jącą zieleń wysoką;

4)  dopuszcza się realizację pól namiotowych 
biwakowych i kampingowych;

5)  zakaz lokalizowania budynków trwale zwią-
zanych z gruntem, z wyjątkiem obiektów, o których 
mowa w pkt 6;

6)  dopuszcza się realizację budynków o funkcji:
a)  sanitariatów, o parametrach:
-  maksymalna powierzchnia zabudowy – 120m2,
-  maksymalna wysokość zabudowy – 5,5m,
b)  wypożyczalni sprzętu pływającego w obrębie 

terenu oznaczonego symbolem 2US2, o parame-
trach:

-  maksymalna powierzchnia zabudowy – 150m2,
-  maksymalna wysokość zabudowy – 7,0m;
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7)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

8)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 90%;

9)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
w zakresie 20-35° z dopuszczeniem przekryć łuko-
wych i łupinowych;

10) dopuszcza się wyłącznie boiska o nawierzch-
ni trawiastej;

11) nakaz utrzymania drzewostanów w obrębie 
użytków sklasyfikowanych jako użytki leśne;

12) w obrębie terenu oznaczonego symbolem 
1US2 dopuszcza się organizację imprez maso-
wych;

13) zakaz wydzielania działek budowlanych.

§ 103. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji 
o symbolach 1US3 i 2US3, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – usługi sportu 
i rekreacji;

2)  przeznaczenie uzupełniające – parkingi, zie-
leń urządzona;

3)  dopuszcza się organizację imprez masowych;
4)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 

komórkowej;
5)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,05;
6)  maksymalna powierzchnia zabudowy poje-

dynczego budynku – 120m2;
7)  maksymalna wysokość zabudowy – 8,0m;
8)  nakaz kształtowania obiektów i budynków 

jako jednolitych w formie, kolorze i materiale;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 60%;
10) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

w zakresie 20-35° z dopuszczeniem przekryć łuko-
wych i łupinowych;

11) dopuszcza się lokalizowanie obiektów tym-
czasowych służących organizacji imprez, w tym 
imprez masowych, na czas trwania tych imprez;

12) zakaz wydzielania działek budowlanych.

§ 104. Wyznacza się teren zieleni parkowej 
z usługami turystyki o symbolu 1ZPUT, dla którego 
ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń parkowa 
z usługami turystyki;

2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu, 
gastronomii, sportu i rekreacji, parkingi, garaże 
wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia 
podstawowego i uzupełniającego;

3)  zakaz wycinki drzew za wyjątkiem uzasad-
nionych działań pielęgnacyjnych oraz potrzeb 
wynikających z realizacji obiektów i urządzeń 
z zakresu przeznaczenia podstawowego i uzupeł-
niającego;

4)  nakaz kompleksowego zagospodarowania 
całego terenu w oparciu o opracowanie projektu 
jego zagospodarowania z uwzględnieniem ochrony 
zieleni wysokiej;

5)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
40,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ozna-
czonej symbolem 1KDGP,

6)  zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych 
niewynikających z projektu zagospodarowania, 
o którym mowa w pkt 4;

7)  zakaz lokalizowania garaży wolno stojących 
– dopuszcza się wyłącznie garaże wbudowane 
w budynki;

8)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

9)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,10;
10) dopuszcza się realizację obiektu lub kom-

pleksu obiektów o dominującej funkcji hotelowej 
o parametrach:

a)  maksymalna wysokość zabudowy – 13,0m,
b)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 4,
c)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 

do 15° lub w zakresie 35-45°;
11) dla wolno stojących obiektów o funkcjach 

innych niż hotelowe ustala się:
a)  maksymalna łączna powierzchnia zabudowy 

obiektów – 2000m²,
b)  maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m,
c)  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 1,
d)  dachy płaskie lub spadziste o kącie nachyle-

nia połaci do 15° lub w zakresie 35-45°;
12) funkcje handlowe mogą być realizowane 

wyłącznie w obiektach hotelowych lub gastro-
nomicznych, przy czym ich maksymalny udział 
w powierzchni użytkowej:

a)  obiektu hotelowego – 10%,
b)  obiektu gastronomicznego – 30%;
13) dopuszcza się lokalizację, pomiędzy linią roz-

graniczającą drogi oznaczonej symbolem 1KDGP 
a nieprzekraczalną linią zabudowy, nie więcej niż 
jednego obiektu, służącego informacji turystycznej, 
w tym sprzedaży pamiątek, o parametrach:

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy – 30m2,
b)  maksymalna wysokość zabudowy – 5,0m,
c)  dach spadzisty o kącie nachylenia połaci 

w zakresie 35-45°;
14) nakaz kształtowania wszystkich budynków 

w obrębie terenu jako jednolitych w formie, kolorze 
i materiale;

15) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 75%;

16) zakaz lokalizowania wolno stojących reklam 
niezwiązanych bezpośrednio z działalnością prowa-
dzoną w obrębie terenu;

17) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 20000m².

§ 105. Wyznacza się teren zieleni parkowej 
z usługami o symbolu 1ZPU, dla którego ustala 
się:

1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń urzą-
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dzona o charakterze ogólnodostępnym z usługami 
gastronomii, turystyki, handlu, sportu i rekreacji 
oraz rozrywki;

2)  przeznaczenie uzupełniające – parkingi;
3)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 

komórkowej;
4)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,075;
5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 75%;
6)  maksymalna powierzchnia zabudowy poje-

dynczego budynku – 90m2;
7)  maksymalna wysokość zabudowy – 7,0m;
8)  dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 

dachowych w zakresie 35-45° z dopuszczeniem 
przekryć łukowych i łupinowych;

9)  zakaz lokalizowania wolno stojących reklam 
niezwiązanych bezpośrednio z działalnością pro-
wadzoną w obrębie terenu;

10) zakaz wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 2000m²;

11) zakaz wprowadzania ogrodzeń nierucho-
mości.

Rozdział 6
Ustalenia szczegółowe dla terenów infrastruktury 
technicznej

§ 106. Wyznacza się teren infrastruktury tech-
nicznej o symbolu 1IT, dla którego ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej;

2)  przeznaczenie uzupełniające – składowanie 
i magazynowanie materiałów służących prowadzeniu 
działalności z zakresu przeznaczenia podstawowe-
go, parkingi, obiekty pomocnicze w stosunku do 
przeznaczenia podstawowego takie jak: obiekty 
garażowe, techniczne i gospodarcze oraz zieleń 
urządzona;

3)  zakaz gromadzenia i składowania odpadów;
4)  dopuszcza się realizację infrastruktury telefo-

nii komórkowej, w tym wolno stojących masztów, 
o wysokości do 20m ponad poziom terenu;

5)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
w odległości 10,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KDD3;

6)  dopuszcza się, w strefie pomiędzy nieprze-
kraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą 
tereny, lokalizowanie obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej;

7)  dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 10° lub 25-45°;

8)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,4;
9)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%;
10) maksymalna wysokość zabudowy – 8,0m;
11) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2.

§ 107. Wyznacza się tereny infrastruktury tech-
nicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę o symbolach 
1ITW i 2ITW, dla których ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe – infrastruktura 
techniczna z zakresu zaopatrzenia w wodę;

2)  przeznaczenie uzupełniające – zieleń urzą-
dzona;

3)  zakaz lokalizowania zabudowy niezwiązanej 
z przeznaczeniem podstawowym;

4)  zakaz lokalizowania infrastruktury telefonii 
komórkowej;

5)  nakaz przestrzegania ograniczeń wynikają-
cych z ustanowionych stref ochrony bezpośredniej 
ujęcia wody.

Rozdział 7
Ustalenia końcowe

§ 108. Dla wszystkich terenów w obszarze ob-
jętym planem ustala się stawkę procentową, dla 
ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości, o której mowa w art.36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokości 25% (słownie: dwa-
dzieścia pięć procent).

§ 109. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Zawierciu.

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

§ 111. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Zawiercie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Kozieł
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/669/10

Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia”
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIV/669/10

Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity 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, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, 
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. 
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146) oraz art. 3 ust. 1 i art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz.1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474) - Rada Miejska 
w Zawierciu rozstrzyga 

o sposobie rozpatrzenia, nieuwzględnionych 
przez Prezydenta Miasta Zawiercia, uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów 
obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, 
Kromołów i Warty

§ 1. Nie uwzględnić w całości lub w części uwag, 
o których mowa w §2 do §69, wniesionych do pro-
jektu planu wyłożonego do publicznego wglądu 
po raz pierwszy.

§ 2. Nie uwzględnić w całości uwag, wniesionych 
przez PEC S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 
przy Al. J. Piłsudskiego 2, dotyczących: 

1) przeznaczenia całego terenu obejmującego 
działki nr 13/12, 13/13, 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, 
13/4, 29/1, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 31/1, 32/1, 
14/13, 13/2, 13/7, 13/10, 12/2 k.m.18 obręb Zawiercie 
na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną :

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

2) braku zgody na przeznaczenie działek nr 
13/2, 12/2, 13/2 k.m.18 obręb Zawiercie na zieleń 
izolacyjną:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

3) braku zgody na przeznaczenie działek nr 13/
13, 13/4, 29/1, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 31/1, 
32/1, 13/17 k.m.18 obręb Zawiercie na zieleń:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 3. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Panią Sylwię Mucha, dotyczącej przeznacze-
nia działki nr 2031/1 k.m.9 obręb Marciszów, na 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 4. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Pana Andrzeja Chmielewskiego, dotyczącej 
przeznaczenia działki nr 104/7 k.m.4 obręb Łośnice, 
na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 5. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Panią Agnieszkę Stypa, dotyczącej dopusz-
czenia na działce nr 1207 k.m.6 obręb Kromołów, 
możliwości lokalizowania zabudowy gospodar-
czej i garaży, które stanowić będą zaplecze dla 
prowadzonej działalności gospodarczej przy ul. 
Targowej 2:

− Uwagi nie uwzględnia się w części do-
tyczącej dopuszczenia na działce obiektów 
gospodarczych, funkcji garażowych i parkingo-
wych jako zaplecza dla działalności prowadzonej 
przy ul. Targowej 2. Plan nie może regulować 
stosunków pomiędzy odrębnymi częściami nieru-
chomości, gdyż prowadziłoby to do nadmiernych 
nadużyć i poważnych trudności w poprawnej 
interpretacji możliwości bilansowania przedsię-
wzięć zlokalizowanych jednocześnie na różnych 
terenach. Ustalenia planu mogą odnosić się 
wyłącznie do działki budowlanej, jako najmniej-
szej części struktury planu, stanowiącej odrębną 
własność. Potencjalne uwzględnienie uwagi wy-
magałoby dopuszczenia wnioskowanych funkcji 
jako podstawowych, prowadząc do potencjalnych 
nadużyć polegających na zagospodarowaniu 
działek np. wyłącznie garażami, a więc funkcja-
mi, które kolidują w tym przypadku z potrzebami 
kształtowania ładu przestrzennego.

§ 6. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Panią Tatianę Kobic, dotyczącej przeznaczenia 
działki nr 1847 k.m.9 obręb Marciszów, na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia siC w czCWci niezgodnej 
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z ustaleniami „Studium ...” oraz w części zlokalizowa-
nej pod linią średniego napięcia.

§ 7. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Panią Helenę Stokłosa, dotyczącej prze-
znaczenia działek nr 3534/2, 3535/5 k.m.15 obręb 
Kromołów, na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 8. Nie uwzględnić w całości uwag, wniesio-
nych przez „Zakład Ceramiki Budowlanej” Jerzy i 
Stanisław Karolscy, dotyczących: 

1) przeznaczenia działek nr 2590/1, 2592/16, 
2592/15, 2592/14, 2592/13, 2592/12, 2592/11, 
2592/10, 2592/9, 2592/8 k.m.8 obręb Blanowice pod 
eksploatację odkrywkową :

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

2) przeznaczenia działek nr 2593/1, 2593/2, 
2596/1, 2596/2, 2598, 2597, 2547/2, 2548/2, 2544/3 
k.m.8 obręb Blanowice na strefę zieleni izolacyj-
nej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 9. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Panią Annę Janosik, dotyczącej przeznaczenia 
działki nr 3390/1 k.m.14 obręb Kromołów, na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 10. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Panią Annę Koclęga i Panią Marię Rogoń, 
dotyczącej przeznaczenia działki nr 2329/3 k.m.7 
obręb Blanowice, na teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się w części niezgod-
nej z ustaleniami „Studium...”.

§ 11. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Panią Bogusławę Laber, dotyczącej przezna-
czenia działki nr 3391/1 k.m.14 obręb Kromołów, na 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 12. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Panią Marlenę Partyka Koperek, dotyczącej 
przeznaczenia całości działki nr 3805 k.m.4 obręb 
Blanowice, na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 13. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Pana Grzegorza Jasiaka, dotyczącej 
przeznaczenia działki nr 3748/4 k.m.17 obręb Kro-
mołów na cele usługowe, w szczególności z 
zakresu: mechaniki samochodowej i handlu:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”. Art. 35 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003r. dopuszcza prowadzenie dotych-
czasowej działalności niezgodnej ze zmienionym 
przeznaczeniem zapisanym w planie. 

§ 14. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesio-
nej przez Panią Bogusławę Dziechciarz, dotyczącej 
przeznaczenia działek nr 2344/3, 2344/2 k.m.7 obręb 
Blanowice, na teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej zgodnie  z dotychczasowym sposobem 
użytkowania:

− Za wyjątkiem zabudowanej części działki nr 
2344/3, uwagi nie uwzględnia się w części ze wzglę-
du na niezgodność proponowanego przeznaczenia 
z ustaleniami „Studium ...”.

§ 15. Nie uwzględnić w części uwag, wniesio-
nych przez Pana Karola Czaplę, dotyczących:

1) zmniejszenia do 6,0m odległości nieprzekra-
czalnej linii zabudowy od granicy działek nr 1268/1 
i 1269/1 k.m.6 obręb Kromołów:

− Za wyjątkiem zmniejszenia odległości 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od jezdni drogi 
publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbo-
lem 11KDD3, do wartości minimalnej tj. do 6,0m, 
zgodnie z art.43 ustawy o drogach publicznych, 
uwagi nie uwzględnia się na odcinkach, gdzie gra-
nica działki przebiega w obrębie docelowej jezdni, 
gdyż prowadziłoby to do zmniejszenia odległości 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od krawędzi 
docelowej jezdni poniżej ustawowego minimum 
wynoszącego 6,0m. Minimalne odległości zabu-
dowy od dróg publicznych reguluje art.43 ustawy     
o drogach publicznych, wskazując jako odniesienie 
do wyznaczania linii zabudowy krawędź jezdni 
drogi publicznej, natomiast szerokość jezdni drogi 
publicznej reguluje §15 rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dla wyznaczania 
w planie minimalnej odległości nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od krawędzi jezdni przyjmuje się 
szerokość docelową jezdni drogi klasy dojazdowej 
wynoszącą 2x2,50m. 

2) poszerzenia pasa drogi do 5,0m kosztem 
działek o numerach od 1260/1 do 1260/11 k.m.6 
obręb Kromołów:
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− Uwagę uwzględnia się w części poprzez po-
szerzenie pasa drogowego kosztem m.in. działek 
1260/1 do 1260/11.

− Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
poszerzenia pasa drogowego do 5m. Propozycja 
jest niezgodna z ustaleniami „Studium...”, gdyż 
w „Studium...” określono minimalną szerokość 
niepublicznych dróg wewnętrznych na poziomie 
6m, ponadto uwzględnienie propozycji poszerzenia 
drogi służącej obsłudze działek zlokalizowanych po 
wschodniej stronie drogi wyłącznie kosztem działek 
zlokalizowanych po stronie zachodniej drogi byłoby 
niezgodne z Ustawą Zasadniczą i zostałoby potrak-
towane jako nadużycie władztwa planistycznego 
Gminy. Biorąc pod uwagę charakter proponowanej 
drogi, jej znaczenie oraz ilość terenów z niej obsłu-
giwanych, czyli argumenty, na które powoływał się 
w uwagach Pan Czapla, zasadnym jest, aby droga 
miała charakter drogi publicznej, tym bardziej, że 
działka stanowi część drogi gminnej (ul. Żelaznej).                          
W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę 
ograniczone możliwości terenowe, wyznacza się 
publiczny ciąg pieszo-jezdny, o symbolu 28KDX2, 
o szerokości 6m, oraz określa się nieprzekraczalne 
linie zabudowy w odległości 3m od linii rozgrani-
czającej ciąg.

§ 16. Nie uwzględnić w całości uwag, wniesio-
nych przez Pana Karola Czaplę, dotyczących:

1) ograniczenia zabudowy terenu oznaczonego 
symbolem 31MN3 i 32MN3 do działki nr 3371/2:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na brak 
podstaw merytorycznych i prawnych wyłączenia 
terenu z zabudowy, w szczególności biorąc pod 
uwagę, że składający uwagę nie ma żadnego in-
teresu prawnego w stosunku do wnioskowanych 
działek. Ponadto „Studium...” określiło niniejszy 
teren jako tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, a właściciele nie zgłosili uwag do 
proponowanego przeznaczenia. 

2) wyznaczenia drogi publicznej na działce nr 
3371/2 k.m.14 obręb Kromołów:

− Uwagi nie uwzględnia się w całości, gdyż 
proponowana droga na działce nr 3371/2 dublo-
wałaby równoległe połączenie zlokalizowane po 
stronie południowej, a jednocześnie nie obsługi-
wałaby bezpośrednio żadnej działki budowlanej, 
natomiast ograniczyłaby możliwości zabudowy 
przyległych działek, poprzez wyznaczenie nieprze-
kraczalnych linii zabudowy, co ze względu na układ 
działek i związane z tym możliwości zagospoda-
rowania, byłoby niekorzystne. Biorąc powyższe 
pod uwagę, wyznaczenie proponowanej drogi jest 
bezcelowe i narażałoby gminę na nieuzasadnione 
koszty związane z jej realizacją.

§ 17. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Pana Szymona Koziatka, dotyczącej prze-
znaczenia działek nr 2752/1, 2753/1 k.m.12 obręb 

Kromołów, na teren zabudowy mieszkaniowej:
− Uwagi nie uwzględnia dla części działki zloka-

lizowanej w pasie drogowym projektowanej drogi 
oznaczonej symbolem 9KDD2.

§ 18. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Pana Szymona Koziatka, dotyczącej 
przysunięcia drogi 9KDD2 do wschodniej granicy 
działki nr 2753/1 k.m.12 obręb Kromołów:

− Uwagi nie uwzględnia się, gdyż przysunię-
cie drogi 9KDD2 do wschodniej granicy działki nr 
2753/1 spowodowałoby znaczące ograniczenie 
możliwości zabudowy działki nr 2754/4 położonej 
po wschodniej stronie drogi 9KDD2. Biorąc pod 
uwagę, że część działki nr 2753/1 nieujęta pod 
drogę ma około 6m szerokości i nie może być wy-
korzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, działka 
została przeznaczona pod drogę na całej szerokości, 
umożliwiając bezpośredni dostęp do kolejnej linii 
działek.

§ 19. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez POLSTROP Sp. z o.o. z siedzibą w 
Zawierciu przy ul. Borowej 33, dotyczącej przekwa-
lifikowania działek nr: 1/80, 1/143, 1/144, 1/71, 1/93, 
1/78, 1/79, 1/83, 1/92, 1/94, 1/145, 1/146, 1/18, 1/61, 
1/62, 1/63, 1/64, 1/65, 1/68, 1/69, 1/75, 1/76, 1/77, 
1/85, 1/87, 1/88, 1/89, 1/90, 1/91, 1/147, 1/148, 1/149, 
5 k.m.2 obręb Zawiercie, na tereny o funkcji: zespół 
usługowo-mieszkaniowy wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą (drogi, sieci, infrastruktury technicznej, 
parkingi, stacja trafo, centrum handlowe, przed-
szkole, budynek usługowy-kawiarnia, place zabaw, 
zieleń towarzysząca itp.):

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 20. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Panią Krystynę Chrukin, dotyczącej przezna-
czenia działki nr 2191/9 k.m.10 obręb Kromołów, na 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 21. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Pana Arkadiusza Ilskiego, dotyczącej 
przeznaczenia działki nr 20/1 k.m.19 obręb Zawier-
cie oraz działki nr 32/3 k.m.18 obręb Zawiercie, na 
teren zabudowy mieszkaniowej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 22. Nie uwzględnić w części uwagi, wnie-
sionej przez Pana Piotra Makowskiego i Pani 
Roksany Szych- Makowskiej, dotyczącej wydziele-
nia przeznaczenia mieszkaniowego dla istniejącego 
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budynku mieszkalno-magazynowego na działce nr 
2541/3 k.m.12 obręb Kromołów:

− Uwagi nie uwzględnia się w części, gdyż 
nie wydziela się terenu o przeznaczeniu miesz-
kaniowym ze względu na niezgodność takiego 
rozwiązania z ustaleniami „Studium ...” oraz w 
związku z występowaniem strefy sanitarnej od 
cmentarza, jednak dopuszcza się rozbudowę istnie-
jącej zabudowy o funkcji mieszkaniowej w ramach 
terenu oznaczonego symbolem 2S.

§ 23. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Panią Danutę Machura, dotyczącej przesunię-
cia nieprzekraczalnej linii zabudowy na działkach 
nr 2633/12, 2634/1 k.m.8 obręb Blanowice, na 
odległość 10m od drogi oznaczonej symbolem 
2KDX1:

− Uwagi nie uwzględnia się w części doty-
czącej  ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy                 
w odległości mniejszej niż 20m od ciągu 2KDX1, 
ze względu na potrzebę kształtowania przedpola 
kościoła w sposób zapewniający zachowanie eks-
pozycji kościoła jako elementu silnie wpływającego 
na walory krajobrazowe i urbanistyczne przestrzeni. 
Ponadto parametry wielkościowe działek pozwalają 
na takie ukształtowanie linii zabudowy bez wpływu 
na możliwość zabudowy działek.

§ 24. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez Pana Mariana Dziub oraz Pana Ryszarda 
Dziub, dotyczącej przeznaczenia działki nr 2284 i 
części działki nr 2282/1 k.m.7 obręb Blanowice na 
teren zabudowy mieszkaniowej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”, ponadto, zgodnie 
z obowiązującą koncesją, działki znajdują się                
w obrębie terenu górniczego „Blanowice A1” wy-
znaczonego dla eksploatacji powierzchniowej.

§ 25. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Państwo Annę i Stefana Rotarskich, dotyczą-
cej braku zgody na likwidację skrzyżowania drogi 
oznaczonej symbolem 8KDL4 (zlokalizowanego  w 
rejonie terenu oznaczonego symbolem 15MNU1) z 
drogą krajową nr 78, oznaczoną symbolem 1KDGP, 
po terminie realizacji drogi oznaczonej symbolem 
1KDL1:

− Uwagi nie uwzględnia się w części. Zapis 
wprowadzający wymóg likwidacji skrzyżowania 
drogi oznaczonej symbolem 8KDL4 z drogą krajową 
nr 78, oznaczoną symbolem 1KDGP, po terminie 
realizacji drogi oznaczonej symbolem 1KDL1, 
jest pośrednio następstwem podwyższenia klasy 
drogi krajowej z G do GP oraz wyznaczenia nowej 
drogi oznaczonej symbolem 1KDL1 oraz wynika z 
uzgodnień projektu planu z GDDKiA. Ponadto reali-
zacja drogi oznaczonej symbolem 1KDL1 pozwoli 
poprawnie skomunikować teren, poprzez drogi 

niższych klas, bezpośrednio ze skrzyżowaniem 
ulic Siewierskiej i Olkuskiej, bez potrzeby utrzy-
mania skrzyżowania niezgodnego z warunkami 
technicznymi z zakresu odległości skrzyżowań na 
drodze klasy GP. Uwagę uwzględnia się w części 
poprzez wprowadzenie do ustaleń planu §19 pkt 3 
dopuszczenia utrzymania skrzyżowania po zmia-
nie kategorii drogi oznaczonej symbolem 1KDGP 
w następstwie uruchomienia obwodnicy w ciągu 
drogi krajowej.

§ 26. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez Panią Bożenę Furtak, dotyczącej włączenia 
odcinka ciągu pieszo-rowerowego 11KDX2 biegną-
cego przez działkę nr 2912/2 do działki nr 2912/1:

− Uwagi nie uwzględnia się w całości. Pu-
bliczny ciąg pieszo-jezdny oznaczony symbolem 
11KDX2 obsługuje działki budowlane, m.in. stano-
wiące własność osoby składającej uwagę, a został 
wydzielony geodezyjnie z działek nr 2912/8, 2912/2 
oraz w części z 2914/1, 2915 i obecnie stanowi wła-
sność Skarbu Państwa. W związku z powyższym 
likwidacja ciągu pieszo-jezdnego wiązałaby się 
z likwidacją poprawnej obsługi komunikacyjnej 
działek budowlanych nr 2912/1, 2912/2, 2915 i 
2916, prowadząc do tworzenia problematycznych 
rozwiązań, które plan powinien w miarę możliwości 
eliminować.

§ 27. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Panią Jadwigę Maciążek, dotyczącej przesu-
nięcia nieprzekraczalnej linii zabudowy tak, aby cały 
budynek, zlokalizowany na działce nr 2819/2 k.m.8 
obręb Blanowice, znalazł się w obszarze zabudowy, 
w celu umożliwienia nadbudowy budynku:

− Uwagi nie uwzględnia się w części. Nie 
zmniejsza się odległości nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od drogi ze względu na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego poprzez zacho-
wanie odpowiednio szerokich pasów wolnych od 
zabudowy oraz ze względu na rozmiary działek, 
pozwalające rozbudowywać budynki bez potrzeby 
zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy. Uwagę 
uwzględnia się w części poprzez wprowadzenie 
do ustaleń planu §4 ust.6 pkt 2 dopuszczenia nad-
budowy istniejących budynków zlokalizowanych 
pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią 
rozgraniczającą drogi.

§ 28. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Państwo Marka i Jadwigę Maciążek, dotyczą-
cej przesunięcia nieprzekraczalnej linii zabudowy 
tak, aby cały budynek, zlokalizowany na działce nr 
721/1 k.m.3 obręb Blanowice, znalazł się w obsza-
rze zabudowy, w celu umożliwienia nadbudowy 
budynku:

− Uwagi nie uwzględnia się w części. Nie 
zmniejsza się odległości nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od drogi ze wzglCdu na potrzebC kształ-
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towania ładu przestrzennego poprzez zachowanie 
odpowiednio szerokich pasów wolnych od za-
budowy oraz ze względu na rozmiary działek, 
pozwalające rozbudowywać budynki bez potrzeby 
zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy. Uwagę 
uwzględnia się w części poprzez wprowadzenie 
do ustaleń planu §4 ust.6 pkt 2 dopuszczenia nad-
budowy istniejących budynków zlokalizowanych 
pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią 
rozgraniczającą drogi.

§ 29. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Państwo Annę Nędza, Katarzynę 
Szczygieł, Iwonę Horyczny i Stefana Popczyk, do-
tyczącej przeznaczenia działki nr 33/1 k.m.43 obręb 
Zawiercie na teren zabudowy mieszkaniowej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 30. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik” z 
siedzibą przy ul. Rataja 31a w Zawierciu, dotyczącej 
przeznaczenia działek nr 413/1, 413/2, 414/3, 414/4 
k.m.7 obręb Łośnice na teren zabudowy mieszka-
niowej o niskiej intensywności wraz z usługami 
podstawowymi:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 31. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez Pana Krzysztofa Skipirzepę, dotyczącej 
przeznaczenia działek nr 200/159, 200/158, 200/157 
k.m.2 obręb Kromołów na teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 32. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Panią Beatę Wójcik, dotyczącej przeznaczenia 
działki nr 2006/11 k.m.9 obręb Kromołów na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 33. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Pana Marcina Nawarę, dotyczącej powięk-
szenia terenu zabudowy na działce nr 40 k.m.16 
obręb Zawiercie, co najmniej analogicznie do linii 
wyznaczonej na sąsiedniej działce nr 41:

− Uwagi nie uwzględnia się w części zloka-
lizowanej w pasie terenu stanowiącego otulinę 
biologiczną cieku o szerokości 15m od linii rozgra-
niczającej cieku wodnego oznaczonego symbolem 
21WS1. Tą zasadą kierowano się wyznaczając 
maksymalny zasięg terenu zabudowy na dział-

kach sąsiednich. Dalsze zwiększanie powierzchni 
przeznaczonej do zabudowy kosztem terenów 
zielonych należałoby potraktować jako niezgodne  
z ustaleniami „Studium...”.

§ 34. Nie uwzględnić w całości uwag, wniesionych 
przez Panią Małgorzatę Łachnik, dotyczących:

1) zmniejszenie do 8m odległości nieprzekra-
czalnej linii zabudowy od drogi 4KDZ1 na terenie 
oznaczonym symbolem 8MN3:

− Uwagi nie uwzględnia się, gdyż zmniejszenie 
odległości linii zabudowy do 8m, czyli minimalnej 
określonej w art.43 ustawy o drogach publicznych, 
jest bezzasadne, biorąc pod uwagę główne czyn-
niki występujące na tym terenie a decydujące o 
wyznaczeniu linii zabudowy w odległości większej 
niż minimalna. Droga zbiorcza wraz z rozwojem 
terenów zabudowy i wzrostem natężenia ruchu 
stanie się generatorem uciążliwości (hałasu) co, 
biorąc pod uwagę przynależność terenu 8MN do 
terenów chronionych przed hałasem, winno być 
uwzględnione w planie. Istniejąca zabudowa oraz 
możliwości zabudowy działek wynikające z ich 
cech geometrycznych umożliwiają i czynią zasad-
nym regulację nieprzekraczalnej linii zabudowy 
w odległości od drogi większej niż minimalna. 
Ponadto takie kształtowanie pasów drogowych i 
ich bezpośredniego otoczenia pozwala zachować 
atrakcyjność terenów, nie dopuszczając do za-
mykania (zawężania) otwartej przestrzeni ciągów 
drogowych przez budynki.

2) zmianę zapisu §10 ust.2 pkt 1 projektu planu 
dopuszczając zmniejszenie szerokości wydziela-
nych dróg wewnętrznych w terenach ...MN... z 6m 
na 5m:

− Uwagi nie uwzględnia się w całości, gdyż 
ustalenie minimalnej szerokości wydzielanych 
dróg wewnętrznych obsługujących więcej niż 
dwie działki budowlane na poziomie 6,0m wynika                
z ustaleń „Studium...”. Ze względu na potrzeby 
kształtowania ładu przestrzennego, zasadnym jest 
zachowanie ustalonej w „Studium...” minimalnej 
szerokości pasów drogowych.

§ 35. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Pana Roberta Maciążek, dotyczącej braku 
zgody na poprowadzenie drogi publicznej oznaczo-
nej symbolem 19KDD3 przez działki nr 2264, 2265, 
2266/2 k.m.7 obręb Blanowice:

− Uwagi nie uwzględnia się w części, tj. na 
fragmencie działek nr 2265, 2266/2 o powierzchni 
około 123m2, która niezbędna jest dla realizacji 
końcowego odcinka drogi służącego prawidłowej 
obsłudze działki nr 2267.

§ 36. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Pana Wojciecha Mogiłę i Panią Reginę Mogiłę 
oraz Pana Piotra Mogiłę, dotyczącej uwzględnie-
nia w planie stanu faktycznego, wg którego na 
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działkach nr 41, 42, 43 k.m.16 obręb Zawiercie, 
znajdują się obiekty budowlane w trakcie realizacji 
na podstawie pozwolenia na budowę, o funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej:

− Uwagi nie uwzględnia się w całości ze wzglę-
du na niezgodność proponowanego przeznaczenia     
z ustaleniami „Studium...”. Wydane pozwolenie na 
budowę nie jest podstawą do wprowadzania prze-
znaczenia niezgodnego z ustaleniami „Studium...”, 
gdyż wymóg zgodności planu miejscowego z usta-
leniami  „Studium...” jest obligatoryjny. Decyzja 
o warunkach zabudowy, i dalej decyzja o pozwo-
leniu na budowę, stanowi odrębny dokument 
pozwalający zrealizować zabudowę po spełnieniu 
wymaganych ustawowo warunków, jednak nie 
daje automatycznie prawa do dalszej rozbudowy 
funkcji, zrealizowanych na podstawie prawomoc-
nych decyzji. O możliwości rozwoju danej funkcji 
na terenie decyduje plan miejscowy sporządzany 
z uwzględnieniem ustaleń „Studium...”. 

§ 37. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Pana Witolda Brodzika, dotyczącej 
przeznaczenia działki nr 433 k.m.7 obręb Łośnice na 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 38. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Panią Wiolettę Wojtala, dotyczącej 
przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem 
23ZE1 i 11ZLp3 na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 39. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Panią Barbarę Pacia, dotyczącej przeznaczenia 
działki nr 39/5 k.m.4 obręb Zawiercie na teren zabu-
dowy usługowej oznaczonej symbolem ...U5:

− Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
zmiany przeznaczenia działki na teren usługowy        
o symbolu ...U5 ze względu na niezgodność takiego 
przeznaczenia z ustaleniami „Studium...”, które nie 
dopuszcza lokalizowania usług uciążliwych, czyli  
zawierających się w zakresie usług komercyjnych 
według definicji planu, na terenach oznaczonych 
w „Studium...” jako tereny zabudowy mieszkanio-
wej. 

§ 40. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Państwa Krystynę i Mariana Janoska, 
dotyczącej wyznaczenia drogi dojazdowej do 
działek nr 2761/1, 2762/1, 2763/1 k.m.4 obręb Kro-
mołów:

− Uwagi nie uwzględnia się w całości, gdyż 
plan nie reguluje i nie przesądza dojazdu do działek 

rolnych zlokalizowanych w terenach rolniczych. 
Działki posiadają dojazd poprzez wyznaczoną 
ewidencyjnie drogę gruntową od strony południo-
wej.

§ 41. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Pana Michała Rok, dotyczącej przeznaczenia 
działki nr 2311/2 k.m.7 obręb Blanowice na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 42. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez Panią Małgorzatę Kołodziej, dotyczącej 
przeznaczenia działki nr 2312/2 k.m.7 obręb Blano-
wice na teren zabudowy mieszkaniowej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 43. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Pana Artura Toborowicza, dotyczącej 
przeznaczenia działki nr 2312/2 k.m.7 obręb Blano-
wice na teren zabudowy mieszkaniowej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 44. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Panią Małgorzatę Kołodziej, dotyczącej prze-
znaczenia działki nr 3652/1 k.m.11 obręb Blanowice 
na teren zabudowy mieszkaniowej,  mieszkaniowo-
-usługowej lub usługowej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”, ponadto działka sta-
nowi użytek leśny, chroniony zgodnie z ustawą o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych.

§ 45. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Pana Artura Toborowicza, dotyczącej przezna-
czenia działki nr 3652/1 k.m.11 obręb Blanowice na 
teren zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
-usługowej lub usługowej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”, ponadto działka sta-
nowi użytek leśny, chroniony zgodnie z ustawą o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych.

§ 46. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Panią Iwonę Szczygieł, dotyczącej 
przeznaczenia całej działki nr 397 k.m.7 obręb 
Łośnice na teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.
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§ 47. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Panią Iwonę Szczygieł, dotyczącej 
dopuszczenia lokalizacji garaży na całej działce 
nr 408/2 k.m.7 obręb Łośnice jako przeznaczenia 
podstawowego:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 48. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Panią Ewę Wyrwas-Wystrychowską, 
dotyczącej przeznaczenia działki nr 37 k.m.16 obręb 
Zawiercie na cele zabudowy, zgodnie z nieobo-
wiązującym planem ogólnym, lub szczegółową 
informację o odszkodowaniu za pozbawienie moż-
liwości inwestowania:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                     
z ustaleniami „Studium ...”. Zgodnie z art.37 
ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.: wysokość 
odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieru-
chomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3, oraz 
wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustala 
się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost 
wartości nieruchomości stanowią różnicę między 
wartością nieruchomości określoną przy uwzględ-
nieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po 
uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej 
wartością, określoną przy uwzględnieniu prze-
znaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą 
tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzysty-
wania nieruchomości przed jego uchwaleniem. W 
związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę brak 
obowiązującego planu, przy obliczaniu wartości 
nieruchomości przed uchwaleniem planu, zgodnie 
z obowiązującymi, na dzień uchwalenia planu, 
przepisami, należy przyjąć „faktyczny sposób wy-
korzystywania nieruchomości”, czyli zieleń, co jest 
zgodne z ustaleniem projektu planu. 

Biorąc jednak pod uwagę wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r.  Sygn. akt 
P 58/08 wskazujący na niezgodność art. 37 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym [...] w zakresie, 
w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi się 
do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w 
sytuacjach, gdy przeznaczenie nieruchomości zo-
stało określone tak samo jak w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym 
przed dniem 1 stycznia 1995 r., który utracił moc 
z powodu upływu terminu wyznaczonego w art. 
87 ust. 3 tej ustawy, z art. 2 i art. 32 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, należy domniemywać, 
że przepisy ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ulegną zmianie, w związku z 
czym będzie możliwe dochodzenie roszczeń z tytułu 
obniżenia wartości nieruchomości, wystąpienie o 

przyznanie działki zamiennej, lub o przywrócenie 
poprzedniego przeznaczenia po zmianie ustaleń 
„Studium...”.

§ 49. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Panów Wojciecha Kabałę i Krzysztofa 
Kabałę, dotyczącej przeznaczenia działek nr 2230/7, 
2230/1, 2230/4, 2230/5 k.m.7 obręb Blanowice na 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 50. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Panów Wojciecha Kabałę i Krzysztofa Kaba-
łę, dotyczącej zmiany przebiegu projektowanego 
łącznika dróg oznaczonych symbolem 5KDD2 i 
18KDD3:

− Uwagi nie uwzględnia się w części, gdyż 
łącznika drogowego w proponowanym przez skła-
dających uwagę przebiegu, nie wprowadza się ze 
względu na brak wystarczającego uzasadnienia 
ekonomicznego dla przebiegu, który w większości 
będzie obsługiwał wyłącznie tereny zieleni, nato-
miast z proponowanego w projekcie planu łącznika 
rezygnuje się.

§ 51. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez Pana Władysława Perdaka, dotyczącej 
przeznaczenia całej działki nr 1172 k.m.4 obręb 
Blanowice na teren zabudowy:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 52. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Panią Irenę Tylkowską, dotyczącej 
zmiany wskaźników wykorzystania terenu, dla 
działki nr 109 k.m.19 obręb Zawiercie, na nastę-
pujące: maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,40; 
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy  
– 0,70; minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 40%:

− Uwagi nie uwzględnia się, gdyż zmniejszenie 
wskaźników zabudowy do proponowanego pozio-
mu prowadziłoby do nadmiernego zagęszczenia 
zabudowy, nieadekwatnego do rodzaju zabudowy 
mieszkaniowej dopuszczonej, zgodnie ze studium, 
w tym rejonie, natomiast traktowanie wybiórczo 
pojedynczej działki budowlanej w ramach terenu, 
należałoby odczytywać jako nierówne traktowanie 
podmiotów. Biorąc pod uwagę istniejące zagospo-
darowanie (powierzchnia zabudowy budynku około 
60m2, powierzchnia budowlana działki 480m2, daje 
to wskaźnik zabudowy na poziomie 0,125) i pa-
rametry zapisane w planie, istnieje możliwość 
wprowadzenia na działkę budynku o powierzchni 
zabudowy 120m2 i powierzchni całkowitej 216m2, 
co biorąc pod uwagę wielkość działki budowlanej 
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jest wartością wysoką nie ograniczającą nadmier-
nie możliwości zagospodarowania działki.

§ 53. Nie uwzględnić w całości uwag, wnie-
sionych przez Państwo Dorotę i Marcina Madej, 
dotyczących:

1) dopuszczenia na działce nr 44/4 k.m.16 obręb 
Zawiercie możliwości zlokalizowania 3 budynków                 
z zakresu zabudowy towarzyszącej:

− Uwagi nie uwzględnia się, gdyż nieuza-
sadnione dopuszczenie rozdrobnienia budynków 
towarzyszących zabudowie mieszkaniowej prowa-
dzi do nieuchronnej degradacji ładu przestrzennego 
na skutek lokalizowania wielu drobnych budynków, 
zamiast jednego, większego obiektu gospodarcze-
go czy gospodarczo-garażowego. Istotnym jest, że 
do budynków towarzyszących zabudowie mieszka-
niowej nie wlicza się budynków usługowych, które 
należą do przeznaczenia podstawowego, w związ-
ku z czym nie rodzi to potencjalnie nadmiernego 
ograniczenia możliwości lokalizowania na jednej 
działce budowlanej odrębnych obiektów np: miesz-
kalnego, usługowego i obiektu zagospodarowania 
towarzyszącego.

2) dopuszczenia do zabudowy, większej niż w 
projekcie planu, części działki nr 44/4 k.m.16 obręb 
Zawiercie.

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 54. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Tranzit sp. z o.o. z siedzibą w Lubachowach 
nr 68, dotyczącej odstąpienia od zapisu §19 pkt 
5 projektu planu w brzmieniu: „nakaz likwidacji 
skrzyżowania drogi oznaczonej symbolem 8KDL4 
(zlokalizowanego w rejonie terenu oznaczonego 
symbolem 15MNU1) z drogą krajową nr 78, ozna-
czoną symbolem 1KDGP, po terminie realizacji 
drogi oznaczonej symbolem 1KDL1:

− Uwagi nie uwzględnia się w części. Zapis 
wprowadzający wymóg likwidacji skrzyżowania 
drogi oznaczonej symbolem 8KDL4 z drogą 
krajową nr 78, oznaczoną symbolem 1KDGP, po 
terminie realizacji drogi oznaczonej symbolem 1K-
DL1, jest pośrednio następstwem podwyższenia 
klasy drogi krajowej z G do GP oraz wyznacze-
nia nowej drogi oznaczonej symbolem 1KDL1 i 
wynika z uzgodnień projektu planu z GDDKiA. 
Ponadto realizacja drogi oznaczonej symbolem 
1KDL1 pozwoli poprawnie skomunikować teren, 
poprzez drogi niższych klas, bezpośrednio ze 
skrzyżowaniem ulic Siewierskiej i Olkuskiej, bez 
potrzeby utrzymania skrzyżowania niezgodnego 
z warunkami technicznymi z zakresu odległości 
skrzyżowań na drodze klasy GP. Uwagę uwzględ-
nia się w części poprzez wprowadzenie do ustaleń 
planu §19 pkt 5 dopuszczenia utrzymania skrzy-
żowania po zmianie kategorii drogi oznaczonej 

symbolem 1KDGP w następstwie uruchomienia 
obwodnicy w ciągu drogi krajowej.

§ 55. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Państwa Ewę Bogusz-Kasperczyk i 
Marka Kasperczyk, dotyczącej przeznaczenia pod 
działalność gospodarczą fragmentu działek nr 422, 
421/4 i 421/5 k.m.7 obręb Łośnice oznaczonego w 
ewidencji jako Ba:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§56. Nie uwzględnić w części uwagi, wnie-
sionej przez Państwa Ewę Bogusz-Kasperczyk i 
Marka Kasperczyk, dotyczącej zmniejszenia terenu 
oznaczonego symbolem 3ZE1 na działkach nr 422, 
421/4 i 421/5 k.m.7 obręb Łośnice, do 15-20m od 
rzeki Warty:

− Uwagi nie uwzględnia się w części niezgod-
nej z ustaleniami „Studium...”.

§ 57. Nie uwzględnić w całości uwag, wnie-
sionych przez Państwa Ewę Bogusz-Kasperczyk i 
Marka Kasperczyk, dotyczących: 

1) przeznaczenia działek nr 420/5 i 420/4 k.m.7 
obręb Łośnice na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej:

2) zmniejszenia terenu oznaczonego symbolem 
3ZE1 na działkach nr 420/5 i 420/4 k.m.7 obręb Ło-
śnice, do 15-20m od rzeki Warty:

− Uwagi pkt 1 i pkt 2 nie uwzględnia się ze 
względu na niezgodność proponowanego prze-
znaczenia z ustaleniami „Studium...”.

§ 58. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesio-
nej przez Panią Joannę Kasperczyk, dotyczącej 
przeznaczenia działek nr 420/6 i 421/3 k.m.7 obręb 
Łośnice na teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się dla działki nr 420/6 
ze względu na niezgodność proponowanego prze-
znaczenia z ustaleniami „Studium...”.

§ 59. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Panią Joannę Kasperczyk, dotyczącej 
zmniejszenia terenu oznaczonego symbolem 3ZE1 
na działkach nr 420/6 i 421/3  k.m.7 obręb Łośnice, 
do 15-20m od rzeki Warty:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanej zmiany z ustaleniami 
„Studium...”.

§ 60. Nie uwzględnić w całości uwag, wnie-
sionych przez Państwa Elżbietę i Krzysztofa 
Gawrońskich, dotyczących: 

1) przeznaczenia działki nr 2286 k.m.7 obręb 
Blanowice na teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej zgodnie z załącznikiem graficznym do 
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uwagi:
− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 

niezgodność proponowanej zmiany z ustaleniami 
„Studium...”.

2) zmiany parametrów zabudowy i zagospoda-
rowania działki nr 2286 k.m.7 obręb Blanowice na: 
maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35, minimalny 
udział pow. biologicznie czynnej – 40%, maksymal-
na wysokość zabudowy – 12m, maksymalna ilość 
kondygnacji – 3, minimalna powierzchnia wydzie-
lanej działki budowlanej – 500m2, maksymalna 
powierzchnia usług: 250m2 i 75% powierzchni 
mieszkalnych:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na brak 
jakiegokolwiek uzasadnienia dla tak znaczących 
zmian parametrów zabudowy dla tego terenu. 
Parametry ustalone dla terenów od 1MN3 do 
81MN3 są wyrazem polityki przestrzennej miasta 
w związku z czym obniżenie wymagań mogłoby 
nastąpić wyłącznie w przypadku braku możliwości 
lub znaczących trudności w wykorzystaniu tego 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

3) dopuszczenia zabudowy szeregowej na 
działce nr 2286 k.m.7 obręb Blanowice, poprzez 
wykreślenie z §57 pkt 3 projektu planu, wykluczenia 
zabudowy szeregowej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na brak 
uzasadnienia dla dopuszczenia lokalizacji na tym 
terenie zabudowy szeregowej, w szczególności ze 
względu na: wielkość terenu 78MN3 oraz niską in-
tensywność istniejącej i projektowanej zabudowy 
na okolicznych terenach.

§ 61. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesio-
nej przez Państwa Eugeniusza i Jadwigę Cupiał, 
dotyczącej przeznaczenia działek nr 1878, 1881, 
2000/2 k.m.6 obręb Blanowice na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej:

− Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
działek nr 1878 i 1881, ze względu na niezgodność 
proponowanego przeznaczenia z ustaleniami „Stu-
dium ...”

§ 62. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesio-
nej przez Państwa Małgorzatę i Tadeusz Bątorek, 
dotyczącej przeznaczenia działek nr 2488/2, 2490/1, 
2521/2 k.m.12 obręb Kromołów na teren z możli-
wością budowy wiat, budynków magazynowych i 
produkcyjno-usługowych:

− Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
możliwości lokalizowania zabudowy produkcyjnej 
ze względu na niezgodność takiego przeznaczenia 
z ustaleniami studium. Dla zachowania ładu prze-
strzennego i ograniczenia potencjalnych konfliktów 
wynikających z przemieszania funkcji kolidujących 
ze sobą, ustalenia studium ograniczają możliwość 
rozwoju funkcji produkcyjnych na m.in. tym terenie. 
Plan, w ślad za art. 35 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, dopuszcza jedynie 

„utrzymanie oraz rozbudowę, w celu podwyższenia 
standardu użytkowego, istniejącej zabudowy o 
przeznaczeniu innym niż ustalone w niniejszym 
planie przy zachowaniu parametrów zabudowy i 
zagospodarowania terenów określonych w usta-
leniach planu”.

§ 63. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Pana Jacka Pałucha, dotyczącej 
poszerzenia w kierunku południowo-zachodnim, 
na teren 31ZE1, w szczególności działkę nr 3388/2 
k.m.14 obręb Kromołów, przewidywanego terenu 
pod zabudowę jednorodzinną wzdłuż ulicy Bema 
i zamknięcie go na wysokości strumienia biegną-
cego od strony Łośnic;

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 64. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez Pana Zdzisława Cholewkę, dotyczącej 
utrzymania dotychczasowego przeznaczenia działki 
nr 420/3 k.m.7 Łośnice, zgodnie z planem ogólnym 
tj. zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensyw-
ności:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 65. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Panów Edwarda Cholewkę, Mariana 
Cholewkę i Zdzisława Cholewkę, dotyczącej utrzy-
mania dotychczasowego przeznaczenia działki nr 
420/2 k.m.7 Łośnice, zgodnie z planem ogólnym 
tj. zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensyw-
ności:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 66. Nie uwzględnić w części uwag, wnie-
sionych przez Pana Roberta Kijaka, do ustaleń 
projektu planu dla terenu oznaczonego symbolem 
1ZPUT, działka nr 42/5 k.m.41 obręb Zawiercie, 
dotyczących: 

1) ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w 
odległości 20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi 1KDGP, jak dla działek sąsiednich oznaczo-
nych symbolami 1MW1 i 2MW1, 3ZP i 3UO1:

− Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
zmniejszenia odległości linii zabudowy od jezdni 
drogi krajowej do wartości mniejszej niż 40m ze 
względu na potrzebę zachowania, zgodnie ze „Stu-
dium...”, parkowego charakteru nieruchomości 
oraz zachowanie zieleni jako izolacji akustycznej od 
drogi krajowej dla terenów i zabudowy chronionej 
przed hałasem (obiekty zamieszkania zbiorowego 
i tereny rekreacyjne). 

2) dopuszczenia, jako przeznaczenia uzupeł-
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niającego, również zabudowy mieszkalnictwa 
zbiorowego takiego jak: hotele, pensjonaty, zabu-
dowa mieszkalna wielorodzinna:

− Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
dopuszczenia na terenie 1ZPUT zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i obiektów zamieszkania 
zbiorowego ze względu na niezgodność propono-
wanego przeznaczenia z ustaleniami „Studium...” 
oraz uwarunkowaniami wynikającymi z przebiegu 
drogi krajowej, a więc znacznie przekroczonymi 
normami hałasu obowiązującymi dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamiesz-
kania zbiorowego. 

3) zniesienia zakazu wydzielania działek bu-
dowlanych i dopuszczenie wydzielania działek  o 
powierzchni nie mniejszej niż 1,0ha, co wynika m.in. 
z przepisów skarbowych nt przyszłego zarządzania 
i amortyzacji środków trwałych realizowanych na 
przedmiotowym terenie:

− Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
dopuszczenia wydzielania więcej niż dwu działek 
budowlanych, czyli działek o powierzchni mniejszej 
niż 2ha, gdyż prowadziłoby to do nadmiernego 
rozdrobnienia struktury własności i co za tym idzie, 
zmiany charakteru z terenu parkowego na teren 
zabudowy usługowej.

4) zwiększenia maksymalnego wskaźnika zabu-
dowy z 0,08 do 0,20:

− Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczą-
cej zwiększenia wskaźnika zabudowy do wartości 
większej niż 0,10, gdyż biorąc pod uwagę pozostałe 
potrzeby takie jak np. parkingi, dojazdy, place, 
prowadziłoby to do całkowitego przekształcenia 
terenu parkowego na teren zabudowy. Wskaźnik 
zabudowy na poziomie 0,10 pozwala zlokalizować 
na terenie obiekty o powierzchni zabudowy ponad 
4000m2 i około 9000-10000m2 powierzchni użytko-
wej.

5) zmiany maksymalnej łącznej powierzchni za-
budowy działki budowlanej z 2500m2 na 6000m2:

− Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
zwiększenia powierzchni zabudowy kompleksu 
hotelowego do 6000m2, gdyż wykracza to poza 
ustalony wskaźnik zabudowy dla terenu wynoszą-
cy 0,10. Rezygnuje się natomiast z ustaleń w tym 
zakresie, gdyż maksymalna powierzchnia zabudo-
wy jest wystarczająco regulowana przez wskaźnik 
zabudowy.

§ 67. Nie uwzględnić w całości uwag, wnie-
sionych przez Pana Roberta Kijaka, do ustaleń 
projektu planu dla terenu oznaczonego symbolem 
1ZPUT, działka nr 42/5 k.m.41 obręb Zawiercie, 
dotyczących: 

1) zmiany ustaleń §102 pkt 10 projektu planu z 
„dopuszcza się realizację obiektu lub kompleksu 
obiektów o dominującej funkcji hotelowej o pa-
rametrach” na „dopuszcza się realizację obiektu 
lub kompleksu obiektów o dominującej funkcji 

mieszkalnictwa zbiorowego”:
− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 

niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

2) zmiany maksymalnej wysokość zabudowy 
dla wolno stojących obiektów o funkcjach innych 
niż hotelowe z 10,0m na 13,0m:

3) zmiany maksymalnej ilości kondygnacji nad-
ziemnych dla wolno stojących obiektów o funkcjach 
innych niż hotelowe z 1 na 4:

− Uwag pkt 2 i pkt 3 nie uwzględnia się, gdyż 
obiekty z zakresu przeznaczenia uzupełniające-
go (inne niż hotelowe), winny stanowić w tym 
przypadku uzupełnienie zabudowy z zakresu prze-
znaczenia podstawowego, a więc ich gabaryty w 
myśl planu nie powinny dorównywać obiektom 
hotelowym. Ponadto zgodnie z ustaleniami planu 
obiektami z zakresu przeznaczenia uzupełniającego 
są w szczególności: obiekty gastronomiczne, nie-
wielkie obiekty sportowe, baseny itp., w związku        
z czym dopuszczanie nie więcej niż 1 kondygnacji 
jest uzasadnione, natomiast zaproponowana 
wysokość, czyli 10m, uwzględnia specyfikę tych 
obiektów. 

4) skreślenia ustaleń §102 pkt 12 projektu pla-
nu, także ze względu na sprzeczność z §102 pkt 11 
projektu planu:

− Uwagi nie uwzględnia się, gdyż dopuszczenie 
na tym terenie obiektów handlowych o powierzchni 
do 2000m2, byłoby sprzeczne z docelowym parko-
wo-hotelowo-rekreacyjnym charakterem terenu, 
wynikającym z polityki przestrzennej miasta, i 
prowadziłoby nieuchronnie do znacząco nieko-
rzystnego, z punktu widzenia miasta, kształtowania 
przeznaczenia na terenie.

5) skreślenia ustaleń §102 pkt 13 projektu planu 
w całości:

− Uwagi nie uwzględnia się w całości, gdyż 
ustalenie projektu planu §102 pkt 13 stanowi je-
dynie dopuszczenie, w związku z czym jedynie za 
wolą właściciela działki budowlanej może zostać 
wykorzystany. Ponadto brak zapisu wyeliminuje 
możliwość lokalizowania wybranych obiektów poza 
nieprzekraczalną linią zabudowy, co nie wydaje się 
uzasadnione.

6) zmiany minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej z 75% na 50%:

− Uwagi nie uwzględnia się, gdyż zmniejsze-
nie udziału wymaganej powierzchni biologicznie 
czynnej do poziomu zaproponowanego przez 
składającego uwagę, będzie prowadzić do zupeł-
nego przekształcenia terenu parkowego w teren 
usługowy, w szczególności zważywszy na charak-
ter przeznaczenia usługowego, dla którego udział 
powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 50% 
jest typowy, w związku z czym obniżenie parametru, 
dla terenu mającego zachować parkowy charakter, 
do tego poziomu, byłoby bezzasadne. Określając 
udział powierzchni biologicznie czynnych w pro-
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jekcie planu przyjęto, że nie mniej niż około 60% 
winny stanowić powierzchnie parkowe natomiast 
pozostałe 30-50% winny stanowić powierzchnie 
biologicznie czynne przypisane usługom, co daje 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych na 
poziomie 72-80%.

§ 68. Nie uwzględnić w całości uwag, wnie-
sionych przez Państwo Katarzynę i Roberta 
Jaworskich, do ustaleń projektu planu dla terenu 
oznaczonego symbolem 4MNU3, działki nr 2434, 
2435/1, 2414/2, 2414/1, 2415, 2416 k.m.8 obręb 
Blanowice, dotyczących: 

1) zwiększenia maksymalnej wysokości zabu-
dowy z 8,0m lub 9,0m do 12,0m;

2) zwiększenia maksymalnej ilości kondygnacji 
nadziemnych z 2 do 3:

− Uwag pkt 1 i pkt 2 nie uwzględnia się, gdyż 
tereny obejmujące kwartał ulic Przyjaźni, Glinianej           
i Blanowskiej, są obecnie zagospodarowanie w 
bardzo niewielkim stopniu, a w związku z prze-
znaczeniem terenów pod zabudowę, z propozycją 
pełnego rozwiązania układu komunikacyjnego, 
zaistniała potrzeba określenia jednolitych zasad 
zagospodarowania i kształtowania zabudowy na 
tych terenach, bez uwzględniania przesłanek wyni-
kających z rodzaju istniejącej zabudowy. Określenie 
maksymalnej wysokości zabudowy mieszkaniowej 
na poziomie 8,0m lub 9,0m i nie większej niż 2 
kondygnacje podyktowane jest możliwością wy-
kształcenia terenów mieszkaniowych i usługowych 
o jednolitych parametrach zabudowy oraz atrak-
cyjnej wizualnie charakterystyce. Dopuszczenie 
zaproponowanych parametrów spowodowałoby 
znaczące zróżnicowanie parametrów sąsiadują-
cych budynków oraz lokalizowanie budynków  o 
niepożądanych proporcjach tj. wysokości wyraźnie 
większej niż szerokość elewacji frontowej, co nie 
byłoby korzystne dla ładu przestrzennego. Ponadto 
ze względu na ukształtowanie terenu (na stoku) 
wskazanym jest ujednolicenie i obniżenie wyso-
kości zabudowy dla ograniczenia potencjalnego, 
wzajemnego przesłaniania budynków.

3) dopuszczenie możliwości lokalizowania przy-
domowych, biologicznych oczyszczalni ścieków:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
politykę Gminy w zakresie odprowadzania ście-
ków. Biorąc pod uwagę wielkość przeznaczonego 
do zabudowy obszaru i jego położenie w miejscu 
umożliwiającym poprawną obsługę siecią kanali-
zacyjną, teren winien zostać wyposażony w taką 
sieć, w związku z czym dopuszczenie, bez żadnych 
ograniczeń, możliwości lokalizowania przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, na terenach objętych 
systemem kanalizacji sanitarnej, kłóciłoby się z 
podstawowymi zasadami i logiką postępowania 
w zakresie ochrony środowiska. (Zapisy planu §9 
ust.6 pkt 3 i 4 regulują zakres i możliwości funkcjo-
nowania tymczasowych systemów zastępczych).

§ 69. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Wydział Gospodarki Mieniem Gminy Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu, dotyczącej przeznaczenia 
działek nr 1660/1 i 1661/1 k.m.6 obręb Blanowice 
na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                     
z ustaleniami „Studium ...”

§ 70. Nie uwzględnić w całości lub w części 
uwag, o których mowa w §71 do §91 wniesionych 
do projektu planu wyłożonego do publicznego 
wglądu po raz drugi.

§ 71. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez Pana Stanisława Koclęgę i Pana Romana 
Maciążek, dotyczącej przeznaczenia działek nr 
2204/8, 2204/2, 2204/6, 2205/4 k.m.7 obręb Blano-
wice na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

− Uwagi nie uwzględnia się, gdyż działki poło-
żone są poza obszarem objętym planem.

§ 72. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Pana Witolda Wyleciał, dotyczącej 
przeznaczenia działki nr 3592/7 k.m.16 obręb Kro-
mołów na teren zabudowy:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                     
z ustaleniami „Studium ...”

§ 73. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Bogusławę Wilk, Jadwigę Wódka, 
Bogusławę Kwiecińską, Wandę Galas, Irenę Jano-
ska, Tomasza Piotrowskiego, Mariannę Maciążek 
i Agnieszkę Trzewicarz, dotyczącej przywrócenia 
drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 5KDD2, 
zgodnie z projektem planu wyłożonym do publicz-
nego wglądu po raz pierwszy:

− Uwagi nie uwzględnia się, gdyż nie uzyskano 
zgody części właścicieli na poprowadzenie drogi 
wg rozwiązania zaproponowanego w projekcie 
planu wyłożonym po raz pierwszy do publicznego 
wglądu, a droga z prawnego punktu widzenia nie 
jest niezbędna, gdyż nieruchomości posiadają 
bezpośredni dostęp do dróg publicznych. Plan 
dopuszcza realizację infrastruktury technicznej 
m.in. w zakresie komunikacji,  w obrębie wszyst-
kich terenów, a ponadto realizacja drogi publicznej 
może nastąpić na podstawie przepisów odrębnych 
niezależnie od ustaleń planu.

§ 74. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez Pana Arkadiusza Janeczko, dotyczącej 
przeznaczenia działki leśnej nr 3657/3 k.m.11 obręb 
Blanowice na tereny zabudowy:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                     
z ustaleniami „Studium ...”
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§ 75. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez Pana Włodzimierza Pytlarz, dotyczącej 
przeznaczenia większej części działki nr 89 k.m.44 
obręb Zawiercie na teren zabudowy:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                     
z ustaleniami „Studium ...”

§ 76. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Pana Marka Musiałek, dotyczącej 
przeznaczenia na teren zabudowy pasa terenu, na 
działkach nr 2934/1, 2936/1 k.m.9 obręb Blanowice, 
o szerokości 50m wzdłuż ulicy Glinianej: 

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                     
z ustaleniami „Studium ...”

§ 77. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Panią Dorotę Gumułka, dotyczącej 
zmiany przeznaczenia ciągu pieszo-rowerowego 
oznaczonego symbolem 1KDP1 na drogę publiczną 
zapewniającą dojazd do działek budowlanych: 

− Uwagi nie uwzględnia się, gdyż działka po-
siada dostęp do drogi publicznej poprzez sieć dróg 
wewnętrznych zlokalizowanych poza obszarem 
planu, zgodnie z decyzją podziałową.

§ 78. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik” z sie-
dzibą przy ul. Rataja 31a w Zawierciu, dotyczącej 
przywrócenia przeznaczenia działek nr 413/1, 413/2, 
414/3, 414/4 k.m.7 obręb Łośnice na zabudowę 
mieszkaniową o niskiej intensywności wraz z usłu-
gami podstawowymi:

− Uwagi nie uwzględnia się w części niezgod-
nej z ustaleniami „Studium...”.

§ 79. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Panią Renatę Wizor, dotyczącej dopuszczenie 
na części działek nr 404/2, 405/3 i 405/1 k.m.7 obręb 
Łośnice prowadzenia działalności gospodarczej 
(garaże, zakład usługowo-rzemieślniczy) w związ-
ku z planowanym przebiegiem tlenociągu przez 
te działki: 

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                     
z ustaleniami „Studium ...”.

§ 80. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Panią Teresę Słowik i Pana Stefana Szywacz, 
dotyczącej zmiany przeznaczenia ciągu pieszo-
-rowerowego oznaczonego symbolem 1KDP1
na drogę wewnętrzną dojazdową zapewniającą 
dojazd do działek budowlanych: 

− Uwagi nie uwzględnia się, gdyż działka po-
siada dostęp do drogi publicznej poprzez sieć dróg 
wewnętrznych zlokalizowanych poza obszarem 
planu, zgodnie z decyzją podziałową.

§ 81. Nie uwzględnić w części uwagi, wniesionej 
przez Pana Stanisława Pałuchowskiego, dotyczącej 
przesunięcia ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 7KDX2 na południową stronę działki 
nr 598/1: 

− Uwagi nie uwzględnia się w części, gdyż 
nie przesuwa się ciągu pieszo-jezdnego na drugą 
stronę działki, lecz likwiduje się go i kończy placem 
manewrowym. Likwidowany odcinek ciągu nie jest 
niezbędny, a dodatkowo ograniczałby możliwości 
zagospodarowania przyległych działek.

§ 82. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Pana Ryszarda Bernharda, dotyczącej 
zmiany przeznaczenia działek nr 38, 39, 40, 41 k.m.3 
obręb Zawiercie na tereny zabudowy: 

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                     
z ustaleniami „Studium ...”.

§ 83. Nie uwzględnić w całości uwag, wniesio-
nych przez Państwo Henrykę i Tadeusza Hamerlik, 
do ustaleń projektu planu dla terenu oznaczonego 
symbolem 1ZPUT, działka nr 42/5 k.m.41 obręb 
Zawiercie, dotyczących: 

1) ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w 
odległości 20,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi 1KDGP, jak dla działek sąsiednich oznaczo-
nych symbolami 1MW1 i 2MW1, 3ZP i 3UO1:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
potrzebę zachowania, zgodnie ze „Studium..., par-
kowego charakteru nieruchomości oraz zachowanie 
zieleni jako izolacji akustycznej od drogi krajowej 
dla terenów i zabudowy chronionej przed hała-
sem (obiekty zamieszkania zbiorowego i tereny 
rekreacyjne). Ponadto bezpośrednio sąsiadująca 
zabudowa o tym samym charakterze występuje na 
terenie oznaczonym symbolem 1UT i 1UO2, ale jej 
odległość od krawędzi jezdni drogi 1KDGP wynosi 
około 85m.

2) dopuszczenia, jako przeznaczenia uzupeł-
niającego, również zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz zabudowy mieszkalnictwa 
zbiorowego:

− Uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej 
dopuszczenia na terenie 1ZPUT zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i obiektów zamieszkania 
zbiorowego ze względu na niezgodność propono-
wanego przeznaczenia z ustaleniami „Studium...” 
oraz uwarunkowaniami wynikającymi z przebiegu 
drogi krajowej, a więc znacznie przekroczonymi 
normami hałasu obowiązującymi dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamiesz-
kania zbiorowego. 

3) zmiany maksymalnej wysokość zabudowy 
dla wolno stojących obiektów o funkcjach innych 
niż hotelowe z 10,0m na 13,0m:

4) zmiany maksymalnej ilości kondygnacji nad-
ziemnych dla wolno stojących obiektów o funkcjach 
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innych niż hotelowe, z 1 na 4:
− Uwag pkt 3 i pkt 4 nie uwzględnia się, gdyż 

obiekty z zakresu przeznaczenia uzupełniające-
go (inne niż hotelowe), winny stanowić w tym 
przypadku uzupełnienie zabudowy z zakresu prze-
znaczenia podstawowego, a więc ich gabaryty w 
myśl planu nie powinny dorównywać obiektom 
hotelowym. Ponadto zgodnie z ustaleniami planu 
obiektami z zakresu przeznaczenia uzupełniającego 
są w szczególności: obiekty gastronomiczne, nie-
wielkie obiekty sportowe, baseny itp., w związku         
z czym dopuszczanie nie więcej niż 1 kondygnacji 
jest uzasadnione, natomiast zaproponowana 
wysokość, czyli 10m, uwzględnia specyfikę tych 
obiektów. 

§ 84. Nie uwzględnić w całości uwag, wniesio-
nych przez Pana Andrzeja Łakotę, dotyczących: 

1) przeznaczenia działek nr 456/1, 460/1, 455 
k.m.2 obręb Blanowice na tereny rekreacyjne;

2) przeznaczenia działki nr 2939/1 k.m.9 obręb 
Blanowice na tereny zabudowy:

− Uwag pkt 1 i pkt 2 nie uwzględnia się ze 
względu na niezgodność proponowanego prze-
znaczenia z ustaleniami „Studium ...”.

§ 85. Nie uwzględnić w całości uwag, wnie-
sionych przez Pana Grzegorza Lewandowskiego, 
dotyczących dopuszczenia na działkach nr 200/59 
i 200/60 k.m.2 obręb Kromołów, instalacji do pro-
dukcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu:

− Uwagi dla działki nr 200/59 nie uwzględnia 
się ze względu na niezgodność proponowanego 
przeznaczenia z ustaleniami „Studium ...”

− Uwagi dla działki nr 200/60 nie uwzględnia 
się ze względu na brak jednoznacznej zgodności ta-
kiego przeznaczenia z ustaleniami „Studium ...”, w 
szczególności biorąc pod uwagę położenie terenu 
w otulinie parku krajobrazowego bezpośrednio przy 
granicy samego parku. Zapis §5 ust. 3 ustalający, 
na terenie Parku Krajobrazowego ,,Orlich Gniazd” 
oraz jego otuliny, zakaz lokalizacji przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko został uzgodniony przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska.

§ 86. Nie uwzględnić w całości uwag, wniesionych 
przez Pana Przemysława Wiślaka, dotyczących: 

1) przeznaczenia działki nr 2672 k.m.7 obręb 
Blanowice na tereny zabudowy:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                      
z ustaleniami „Studium ...”.

2) wyznaczenia na działce nr 2676 k.m.7 obręb 
Blanowice drogi publicznej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na brak 
zasadności realizacji takiej drogi, w szczególności 
biorąc pod uwagę potencjalnie wysokie koszty 
realizacji (bardzo trudny teren), brak działek bu-

dowlanych z niej obsługiwanych oraz brak potrzeby 
realizacji bezpośredniego połączenia ul. Tetmajera 
z ul. Blanowską.

§ 87. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesionej 
przez Państwo Małgorzatę i Stanisława Machura, 
dotyczącej przeznaczenia działki nr 441 k.m.7 obręb 
Łośnice na teren zabudowy mieszkaniowej:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                                    
z ustaleniami „Studium...”.

§ 88. Nie uwzględnić w całości uwagi, wnie-
sionej przez Pana Roberta Maciążek, dotyczącej 
zapłaty za grunt przeznaczony pod drogę publiczną 
oznaczoną symbolem 19KDD3 w projekcie planu:

− Uwagi nie uwzględnia się, gdyż nie dotyczy 
przedmiotu planu, a odnosi się do kwestii, których 
na etapie sporządzania projektu planu procedura 
nie przewiduje. Roszczenia z art. 36 ust. 1 pkt 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym dotyczą planów uchwalonych.

§ 89. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez Państwo Henrykę i Tadeusza Hamerlik, 
do ustaleń projektu planu dla terenu oznaczo-
nego symbolem 1ZPUT, działka nr 42/5 k.m.41 
obręb Zawiercie, dotyczącej dopuszczenia, jako 
przeznaczenia uzupełniającego, również „domów 
spokojnej starości”:

− Uwagi nie uwzględnia się ze względu na 
niezgodność proponowanego przeznaczenia                     
z polityką miasta zapisaną w „Studium...” oraz 
uwarunkowaniami wynikającymi  z przebiegu drogi 
krajowej, a więc znacznie przekroczonymi norma-
mi hałasu obowiązującymi dla domów opieki, dla 
których dopuszczalne poziomy hałasu są znacząco 
bardziej restrykcyjne niż np. dla zabudowy wielo-
rodzinnej czy zamieszkania zbiorowego.

§ 90. Nie uwzględnić w całości uwagi, wniesio-
nej przez Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu, dotyczącej zmniejszenia 
szerokości ulicy Traugutta oznaczonej symbolem 
24KDD3, z 12,0m na 10,5-11,0m, zgodnie ze stanem 
istniejącym:

− Uwagi nie uwzględnia się, gdyż droga zo-
stała wydzielona zgodnie z istniejącym podziałem 
ewidencyjnym.

§ 91. Nie uwzględnić w części uwag, wniesio-
nych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu, dotyczących:

1) zmniejszenia szerokości ulicy Darniowej, 
oznaczonej symbolem 11KDD3, z 10,0m-12,0m na 
6,0m:

− Uwagi nie uwzględnia się, za wyjątkiem 
odcinka na wysokości działki nr 1348 zawężonego 
do granic własności gdyż ulica Darniowa nie jest 
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ślepą ulicą i w przyszłości, wraz z rozwojem tere-
nów mieszkaniowych, jej kontynuacja może być 
niezbędna.

2) zmniejszenia szerokości ulicy Żniwnej, 
oznaczonej symbolem 2KDL4, na odcinku od ulicy 
Siewierskiej do odgałęzienia przy budynku nr 17, z 
10,5m-13,5m na 8,0-12,0m:

− Uwagę uwzględniono częściowo do granic 
zgodnych z ewidencją. 

3) zmniejszenie szerokości ulicy Żniwnej, 
oznaczonej symbolem 5KDD3, na odcinku od od-
gałęzienia przy budynku nr 17 w kierunku Bzowa,  
na 6,0-7,5m:

− Uwagi nie uwzględnia się w części, za 
wyjątkiem wyłączenia gruntu pod istniejącymi 
budynkami z terenu drogi, gdyż droga ma kontynu-
ację i w przyszłości jej poprawione parametry mogą 
być niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
rozwijających się terenów zabudowy.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIV/669/10

Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

O SPOSOBIE REALIZACJI, 
ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH 

DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492,  z 
2005 r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz.880, z 2008r. Nr 123, poz.803, Nr 199, poz.1227, 
Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz.1413, z 2010r. Nr 24, 
poz.124, Nr 75, poz.474),  - Rada Miejska w Zawier-
ciu rozstrzyga 

1. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji, 
należących do zadań własnych gminy  z zakresu:

1) infrastruktury komunikacyjnej i drogowej 
obejmującej:

a) realizację drogi klasy zbiorczej oznaczonej 
symbolem: 1KDZ2,   

b) realizację dróg klasy lokalnej oznaczonych 
symbolami: 1KDL1, 2KDL2, 1KDL3, 2KDL3, 3K-
DL3,

c) realizację fragmentów dróg klasy lokalnej 
oznaczonych symbolami: 2KDL4, 3KDL4, 4KDL4,

d) realizację dróg klasy dojazdowej oznaczo-
nych symbolami: 1KDD1, 2KDD1, 3KDD1, 4KDD1, 
1KDD2, 2KDD2, 3KDD2, 4KDD2, 5KDD2, 7KDD2, 
8KDD2, 9KDD2, 10KDD2, 11KDD2, 14KDD2, 15KD-
D2, 16KDD2, 17KDD2, 3KDD3, 6KDD3, 10KDD3, 
13KDD3, 16KDD3, 17KDD3, 19KDD3, 20KDD3, 
21KDD3, 

e) realizację fragmentów dróg klasy dojazdowej 
oznaczonych symbolami: 6KDD2, 13KDD2, 2KDD3, 
4KDD3, 12KDD3, 14KDD3, 18KDD3, 22KDD3, 24KD-
D3,

f) realizację publicznych ciągów pieszo-jezd-
nych oznaczonych symbolami: 8KDX2, 1KDX4, 
2KDX4, 3KDX4, 4KDX4, 

g) realizację publicznych ciągów pieszo-rowe-
rowych oznaczonych symbolami: 1KDP2, 2KDP2, 
3KDP2, 4KDP2;

2) infrastruktury technicznej obejmującej:
a) realizację kanalizacji deszczowej dróg, o 

których mowa w pkt 1 lit.a do lit.e,
b) realizację oświetlenia ulicznego dróg, o któ-

rych mowa w pkt 1 lit.a do lit.e,
c) realizację kanalizacji sanitarnej dla nowych 

terenów zabudowy,
d) realizację wodociągów dla nowych terenów 

zabudowy,
będzie Miasto Zawiercie.
2. Źródłem finansowania inwestycji wymienio-

nych w ust.1 będą:
a) środki własne miasta Zawiercie,
b) środki zewnętrzne z uwzględnieniem fundu-

szy pomocowych,
c) partnerstwo publiczno-prywatne.
3. Prognozowany okres realizacji inwestycji 

wymienionych w ust.1 – sukcesywnie w miarę 
pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju 
inwestycji na obszarze objętym planem.


