
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 28 Poz. 761– 2778 –

761

UCHWADA Nr XXXVII/446/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ｧLeszczynkaｦ 
w Lesznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, 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; 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 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 
420) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 
poz. 41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. 
z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, 
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, 
Dz.U.2007 r. Nr 127 poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska Leszna 
uchwala, co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1.1. W związku z uchwaEą Nr XXIV/271/2008 
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ｧLeszczynkaｦ w Lesznie oraz po stwierdzeniu zgod-

no[ci ponirszych ustaleG z uchwaloną zmianą stu-

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Leszna, uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ｧLesz-
czynkaｦ w Lesznie.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ｧLeszczynkaｦ w Lesznieｦ opracowany w skali 
1:1000; stanowiący zaEącznik nr 1 do uchwa-

Ey;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, stanowiące za-

Eącznik nr 2 do uchwaEy;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalerących do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych, sta-

nowiące zaEącznik nr 3 do uchwaEy.
3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na 

zaEączniku nr 1 do uchwaEy.

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) linia rozgraniczająca ｠ nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowa-

nia;
2) szeroko[ć dziaEki ｠ nalery przez to rozumieć 

szeroko[ć frontową dziaEki mierzoną od strony 
drogi;

3) powierzchnia zabudowy ｠ nalery przez to ro-

zumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez 
rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi bu-

dynków na powierzchnię terenów, o których 
mowa w §4;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, w której more być umiesz-
czona [ciana frontowa projektowanego budyn-

ku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczającej, za wyjątkiem takich elemen-

tów architektonicznych, jak: balkon, wykusz, 
schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wia-

troEap oraz innych detali wystroju architekto-

nicznego;
5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu ｠ nalery przez to rozumieć parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu;
6) dach pEaski ｠ nalery przez to rozumieć, dach 

o kącie nachylenia poEaci dachowych nie prze-

kraczających 10º;
7) wysoko[ć budynku ｠ nalery przez to rozumieć 

wysoko[ć budynku lub jego czę[ci, sEurącą do 
okre[lenia maksymalnego, pionowego wymia-

ru budynku, liczoną od [redniego poziomu te-

renu przed gEównym wej[ciem do budynku do 
najwyrej poEoronej krawędzi dachu (kalenicy), 
punktu lub pEaszczyzny.

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przeznacze-

niu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu;
5) pasy zieleni izolacyjnej;
6) kierunki rozwoju dróg rowerowych;
7) zieleG urządzona na terenach o innym przezna-

czeniu;
8) istniejące szpalery drzew do zachowania i uzu-

peEnienia.
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§4. Ustala się podziaE obszaru planu, o którym 
mowa w §1. pkt 1 na tereny okre[lone na rysun-

ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi 
symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/MW/U, 4MN/U, 
5MN/U, 6ZI, 7MW/U, 8MN/U, 9MN/U, 10E, 11U, 
12MN/U, 13E, 14MW, 15MN/MW/U, 16MN/MW/
U, 17MN/MW/U, 18Kg, 19Tz, 20US, 21US, 22E, 
23ZP, 24ZP/US, 25U, 26MN/U, 27U, 28E, 29Kp/ZP, 
30U, 31MN/U, 32U/P, 33E, 34MN, 35MN, 36U/P, 
37E, 38E, 39U/P, 40Tz, 41U/P, 42E, 43MW, 44Uo, 
45MN, 46MN, 47MN, 48MN, 49MN, 50MN, 51U, 
52MN/U, 53MN/U, 54MN/U, 55MN/U, 56Kp, 57G 
oraz tereny dróg okre[lone na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi i oznaczonymi symbolami: 1KDz, 
2KDd, 3KDl, 4KDz, 5KDw, 6KDd, 7KDl, 8KDd, 
9KDw, 10KDw, 11KDw, 12KDw, 13KDl, 14KDd, 
15KDw, 16KDl, 17KDl, 18KDw, 19KDw, 20KDl, 
21KDd, 22KDw, 23KDd, 24KDl, 25KDd, 26KDd, 
27KDd, 28KDw, 29KDd, 30KDz, 31KDx.

§5. Przeznaczenie terenów, o których mowa w 
§4 oznaczono na rysunku planu symbolami:

1) MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej;
2) MW ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej;
3) MN/MW/U ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej i usEug;
4) MN/U ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z towarzyszącymi usEugami;
5) MW/U ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej i usEug;
6) U ｠ tereny zabudowy usEugowej;
7) U/P ｠ tereny zabudowy usEugowej, obiektów 

produkcyjnych, skEadów i magazynów;
8) Uo ｠ tereny usEug o[wiaty;
9) US ｠ tereny usEug sportu i rekreacji;
10) ZP/US ｠ tereny zieleni urządzonej oraz usEug 

sportu i rekreacji;
11) ZP ｠ tereny zieleni urządzonej;
12) ZI ｠ tereny zieleni izolacyjnej;
13) Kp ｠ tereny parkingów;
14) Kp/ZP ｠ tereny parkingów w zieleni urządzo-

nej;
15) Kg ｠ tereny garary;
16) E ｠ tereny infrastruktury technicznej miasta w 

zakresie elektroenergetyki;
17) G ｠ tereny infrastruktury technicznej miasta 

w zakresie gazownictwa;
18) KDz ｠ tereny dróg publicznych ｠ zbiorczych;
19) KDl ｠ tereny dróg publicznych - lokalnych;
20) KDd ｠ tereny dróg publicznych - dojazdo-

wych;
21) KDw ｠ tereny dróg wewnętrznych;
22) KDx ｠ tereny publicznych ciągów pieszych.

§6. Na rysunku planu przedstawiono lokalizację 
terenów zamkniętych oznaczonych symbolem Tz.

§7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-

wania Eadu przestrzennego:
1) zabudowę nalery lokalizować zgodnie z nieprze-

kraczalnymi liniami zabudowy okre[lonymi na 
rysunku planu, a ponadto odlegEo[ci zabudowy 
od terenów zamkniętych powinny uwzględniać 
przepisy odrębne;

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej (MN) dopuszcza się zachowanie istnie-

jących obiektów i lokali usEugowych;
3) zezwala się na lokalizację jednokondygnacyj-

nych nowych obiektów infrastruktury technicz-
nej o wysoko[ci nie wyrszej nir 4,0 m poza 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

4) nowe zagospodarowanie terenu powinno 
uwzględniać tradycję i rangę miejsca, a więc 
posiadać wysokie walory przestrzenne i archi-
tektoniczne;

5) przestrzenie publiczne ｠ ulice i place winny być 
realizowane jako przestrzenie reprezentacyjne, 
urządzone i wyposarone wysokiej klasy urzą-

dzeniami pomocniczymi, maEą architekturą i 
nawierzchniami;

6) zabudowa gospodarcza o niskich walorach ar-
chitektonicznych i technicznych oraz substan-

dardowe i tymczasowe pawilony usEugowe 
winny być zlikwidowane;

7) budynki mieszkalne w zabudowie blipniaczej 
winny mieć jednakowe parametry zabudowy 
(wysoko[ć górnej krawędzi elewacji, ksztaEt);

8) zezwala się na lokalizację budynków gararo-

wych i gospodarczych przy granicy dziaEek bu-

dowlanych;
9) budynki gararowe i gospodarcze realizowane 

na rórnych dziaEkach przy ich wspólnych gra-

nicach winny mieć jednakowe parametry za-

budowy (wysoko[ć górnej krawędzi elewacji, 
ksztaEt i wysoko[ć dachów);

10) dla budynków mieszkalnych dopuszcza się 
stosowanie dachów pochyEych - mansardo-

wych o nachyleniu poEaci dachowych innym 
nir okre[lone w Rozdziale 2;

11) nadbudowa istniejących budynków mieszkal-
nych w zabudowie blipniaczej winna być rea-

lizowana przy zachowaniu jednakowych para-

metrów zabudowy (wysoko[ć górnej krawędzi 
elewacji, ksztaEt i wysoko[ć dachów);

12) na terenach 32U/P, 36U/P, 39U/P, 41U/P 
zezwala się na lokalizację jednokondygnacyj-
nych obiektów infrastruktury technicznej o 
powierzchni zabudowy do 4,0 m2 oraz jed-

nokondygnacyjnych budynków związanych z 
obsEugą wjazdu do 35,0 m2 poza nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na 
rysunku planu;

13) na terenach 32U/P, 36U/P, 39U/P, 41U/P do-

puszcza się lokalizacje wier i urządzeG telefonii 
komórkowej;

14) dla budynków i czę[ci budynków zlokalizowa-

nych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudo-
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wy oznaczonymi na rysunku planu ustala się 
zakaz ich rozbudowy i nadbudowy, z dopusz-
czeniem przebudowy i remontu;

15) ustala się zakaz umieszczania reklam na ele-

wacjach budynków w sposób zmieniający lub 
zakrywający elementy wystroju architektonicz-
nego, w tym kolumny, pilastry, obramowania 
portali i okien, balustrady, gzymsy i zwieGcze-

nia, pEyciny i kompozycje sztukatorskie, poEa-

cie dachowe; dopuszcza się lokalizację tablic 
reklamowych o powierzchni do 1,0 m2 na jed-

nej dziaEce budowlanej;
16) nalery porządkować, modernizować oraz 

poprawiać walory przestrzenne istniejących 
zakEadów produkcyjnych, baz i skEadów oraz 
obiektów usEugowych;

17) istniejące i projektowane zakEady produkcyj-
ne, bazy i skEady oraz obiekty usEugowe nalery 
otaczać szpalerami zieleni izolacyjnej, podkre-

[lającymi strukturę przestrzenną oraz podziaEy 
funkcjonalne i wEasno[ciowe;

18) maksymalna wysoko[ć zabudowy na terenach 
zabudowy usEugowej, obiektów produkcyj-
nych, skEadów i magazynów (U/P), okre[lona 
w Rozdziale 2 nie dotyczy budowli, urządzeG i 
obiektów technologicznych;

19) zakazuje się lokalizacji garary blaszanych, 
obiektów i budynków tymczasowych, z wy-

jątkiem obiektów zaplecza budów na czas ich 
realizacji.

§8. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-

gazynów oraz zabudowy usEugowej nalery za-

gospodarować zielenią, tak by zminimalizować 
negatywne oddziaEywanie pochodzące z tych 
obszarów oraz poprawić walory krajobrazowe;

2) nalery w maksymalnym stopniu zachować ist-
niejące warto[ciowe zadrzewienia, w szcze-

gólno[ci w obrębie alei i szpalerów drzew w 
pasach drogowych;

3) w miarę morliwo[ci nie nalery usuwać drzew i 
krzewów, które wyrosEy na terenach zagospo-

darowanych;
4) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym 

nalery chronić powierzchnię biologicznie czyn-

ną; w miarę morliwo[ci nalery ograniczać jej 
przykrycia, w szczególno[ci betonem i asfal-
tem;

5) na rysunku planu przedstawiono graficznie zie-

leG urządzoną na terenach o innym przeznacze-

niu, dla której ustala się zachowanie i uzupeE-
nienie istniejącej zieleni;

6) zbędne masy ziemne powstające w czasie rea-

lizacji inwestycji nalery zagospodarować zgod-

nie z gminnym planem gospodarki odpadami 
lub wykorzystać do nowego uksztaEtowania 
terenu w granicach dziaEki wEasnej lub sąsied-

nich zgodnie z przepisami odrębnymi z zacho-

waniem interesu osób trzecich;
7) zakazuje się prowadzenia unieszkodliwiania od-

padów, w tym skEadowisk odpadów; magazy-

nowanie i odzysk odpadów innych nir komu-

nalne more odbywać się jedynie na zasadach 
okre[lonych w przepisach o odpadach;

8) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów ko-

munalnych nalery oprzeć o istniejący system 
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o 
odpadach;

9) energia cieplna powinna pochodzić z przyja-

znych dla [rodowiska pródeE, które nie spowo-

dują wzrostu emisji zanieczyszczeG do atmo-

sfery;
10) wszelkie oddziaEywania z terenów zabudowy 

usEugowej, obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów (U/P) nie mogą powodować prze-

kroczenia standardów jako[ci [rodowiska, w 
szczególno[ci w zakresie haEasu, okre[lonych 
przepisami odrębnymi poza teren, do którego 
inwestor posiada tytuE prawny;

11) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej (MN), zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (MW), zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usEug (MN/MW/U), zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszą-

cymi usEugami (MN/U) oraz zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i usEug (MW/U) nale-

ry zachować dopuszczalne poziomy haEasu 
w [rodowisku, przewidziane odpowiednio jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz 
terenów mieszkaniowo-usEugowych wynikają-

ce z przepisów odrębnych;
12) dla terenów usEug sportu i rekreacji w ziele-

ni urządzonej (US, ZP/US) nalery zachować 
dopuszczalne poziomy haEasu w [rodowisku, 
przewidziane dla terenów przeznaczonych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynikające z 
przepisów odrębnych.

§9. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków:

1) na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków obszar planu obej-
muje się strefą ｧWｦ ochrony archeologicznej; 
Przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie 
ochrony konserwatorskiej ｧWｦ są znajdujące 
się w niej ruchome i nieruchome zabytki arche-

ologiczne; wszelkie zamierzenia inwestycyjne 
na tym obszarze powinny być uzgodnione z 
konserwatorem zabytków, który okre[li wa-

runki dopuszczające do realizacji inwestycji w 
zakresie ochrony zabytków archeologicznych;

2) na rysunku planu oznaczono granicę terenu za-

bytkowego zaEorenia urbanistycznego miasta 
Leszna wpisanego do rejestru zabytków pod 
numerem 975/A decyzją Wielkopolskiego Wo-
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jewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 
20 sierpnia 1985 r., dla której obowiązują na-

stępujące ustalenia:
a) ochroną obejmuje się:
- ukEad przestrzenny, wspóEtworzony przez sieć 

dróg, place, bloki zabudowy oraz dziaEki wy-

peEniające bloki,
- historyczną zabudowę ｠ w zakresie bryE, 

ksztaEtu dachów, kompozycji i wystroju ele-

wacji obiektów, stolarki zewnętrznej oraz ro-

dzaju materiaEu budowlanego,
- ksztaEtowanie nowej zabudowy ｠ w zakresie 

odpowiedniego wkomponowania w historycz-
ną zabudowę,

- zieleG komponowaną,
- maEą architekturę,
b) na terenie zabytkowego zaEorenia urbani-

stycznego uzgodnienia z Konserwatorem Za-

bytków wymagają:
- wszelkie zmiany dotyczące podziaEu nierucho-

mo[ci,
- w obiektach wpisanych indywidualnie do reje-

stru zabytków oraz ujętych w ewidencji kon-

serwatorskiej ｠ wszelkie prace remontowo-
budowlane, równier we wnętrzach,

- w obiektach wpisanych do rejestru zabytków 
obowiązuje zakaz wyburzania, rozbudowy, 
nadbudowy, zmiany formy dachu oraz zmiany 
formy elewacji,

- prace remontowe przy zabytkach wymaga-

ją jednoczesnego przeprowadzenia zabiegów 
konserwatorskich i rewaloryzacyjnych,

- prace budowlane, konserwatorski, restaurator-
skie mogą być prowadzone jedynie w opar-
ciu o wytyczne konserwatorskie, zgodnie z 
zatwierdzoną przez Konserwatora Zabytków 
dokumentacją,

- obiektom wpisanym do rejestru zabytków na-

lery zapewnić wEa[ciwą ekspozycję, obowią-

zuje zakaz lokalizacji w ich otoczeniu obiektów 
wielkogabarytowych, stanowiących nieodpo-

wiednią dominantę w otaczającym krajobra-

zie,
- w innych obiektach ｠ prace mające wpEyw na 

wygląd zewnętrzny obiektów,
- dziaEania związane z ksztaEtowaniem przestrze-

ni: lokalizacje, rozbiórki, drogi, maEa architek-

tura, zieleG komponowana,
- dziaEania plastyczne: kolorystyka, o[wietlenie, 

elementy informacji wizualnej,
c) nalery dąryć do maksymalnego zachowania 

charakteru, bryE, wystroju elewacji i gabary-

tów historycznej zabudowy,
d) rozbiórki poszczególnych obiektów dopusz-

cza się w przypadkach uzasadnionych, np: po 
potwierdzeniu ich zEego stanu technicznego, 
wykazaniu utraty przez nie warto[ci zabytko-

wych,
e) usunięcie budynku z zabudowy powinno zo-

stać poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

historyczno-architektonicznej i budowlanej na 
odtworzenie obiektu w podobnej bryle,

f) wszelka dziaEalno[ć inwestycyjna dotycząca 
tego terenu powinna być prowadzona w na-

wiązaniu do historycznego otoczenia;
3) na rysunku opracowania planu oznaczono 

obiekty budowlane:
a) wpisane do rejestru zabytków objęte ochroną 

konserwatorską zlokalizowane, przy:
- ul. Lipowa nr 32 (nr rej.: 1602/A z 

06.03.1996),
- na terenie zamkniętym oznaczonym symbolem 

19Tz (przy ul. RacEawickiej 1, na którym znaj-
dują się koszary wojskowe nr rej.: 1430/A z 
12.07.1993, w tym 21 budynków mieszkal-
nych, sztabowych i garary),

b) ujęte w ewidencji zabytków objęte ochroną 
konserwatorską zlokalizowane, przy:

- ul. Lipowa nr 30,
- ul. Lipowa nr 32,
- ul. Lipowa nr 49,
- ul. Lipowa nr 51,
- ul. Lipowa nr 55,
c) o walorach zabytkowych proponowane do 

objęcia ochroną konserwatorską zlokalizowa-

ne w obrębie jednostek oznaczonych symbo-

lami 43MW oraz 44Uo;
4) dla obiektów o walorach zabytkowych propo-

nowanych do objęcia ochroną konserwatorską, 
ustala się:

a) obowiązek zachowania ukEadu kompozycyj-
nego bryEy i elewacji,

b) zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachu, 
w tym realizacji lukarn od strony frontowej i 
balkonów w poEaci dachu,

c) obowiązek zachowania form detali architek-

tonicznych,
d) zakaz ocieplania od zewnątrz obiektów o 

atrakcyjnym detalu architektonicznym,
e) zakaz realizacji od strony frontowej i bocznej 

budynków nowych balkonów i loggi,
f) obowiązek zachowania historycznej formy 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz odtworzenie 
historycznego wyglądu stolarki jur wymienio-

nej,
g) zakaz stosowania okien o podziale innym nir 

symetryczny;
5) budynki o walorach zabytkowych mogą być 

rozbudowywane na następujących zasadach:
a) rozbudowywana czę[ć budynku winna być 

lokalizowana na tyEach istniejącego budynku,
b) dopuszcza się, o ile warunki na to pozwolą, 

dobudowę skrzydeE bocznych do istniejącego 
budynku o walorach zabytkowych w czę[ci 
frontowej, przy zastosowaniu tej samej wy-

soko[ci gzymsu lub okapu oraz wysoko[ci ka-

lenicy nie większej nir w rozbudowywanym 
budynku,

c) rozbudowywana czę[ć winna gabarytami, 
ksztaEtem dachu, rozwiązaniami materiaEowy-
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mi, detalami nawiązywać do czę[ci jur istnie-

jącej; wysoko[ć kalenicy i górnej krawędzi ele-

wacji dobudowywanego obiektu nie more być 
wyrsza od jur istniejących; nalery stosować 
ten sam kąt nachylenia dachów;

6) dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
i ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowa-

nych na terenie 3MN/MW/U prace remontowo 
｠ budowlane nalery prowadzić w oparciu o 
procedury i przepisy odrębne.

§10. Ustalenia dotyczące wymagaG wynikających 
z potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych:

1) zasady ksztaEtowania przestrzeni dróg publicz-
nych (stanowiących przestrzenie publiczne) 
okre[lono w §60;

2) w przestrzeniach publicznych ulic mogą być 
lokalizowane niewielkie obiekty usEugowe o 
powierzchni zabudowy do 20 m2, bez prawa 
wydzielania dziaEki, pod warunkiem zapewnie-

nia wysokich walorów architektonicznych (wy-

soko[ć ｠ 1 kondygnacja, dach pEaski, pochyEy 
dwu- lub wielospadowy; dopuszcza się koleb-

kowy i storkowy ksztaEt dachu); zaleca się na 
obszarze objętym planem lokalizację obiektów 
o jednolitych parametrach architektonicznych i 
rozwiązaniach materiaEowych;

3) w przestrzeniach publicznych ulic mogą być lo-

kalizowane sEupy ogEoszeniowe o ujednoliconej 
architekturze;

4) w przestrzeniach publicznych ulic mogą być 
lokalizowane zgodnie z potrzebami obiekty 
przystanków autobusowych, w których mogą 
być zlokalizowane niewielkie obiekty usEugowe 
(handlowe) oraz tablice reklamowe.

§11. Ustalenia dotyczące granic i sposobów za-

gospodarowania terenów lub obiektów podlegają-

cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrębnych:

1) w obszarze opracowania planu występuje uję-

cie wody ｧOSiRｦ ustanowione Decyzją Nr GK-
O-6210/4/2001 z dnia 28 wrze[nia 2001 roku 
przez Prezydenta Miasta Leszna wraz ze stre-

fą bezpo[rednią, która obejmuje swoim zasię-

giem teren o promieniu 8,0 m od studni. Ujęcie 
wody oraz strefę bezpo[rednią przedstawiono 
na rysunku planu;

2) obszar planu poEorony jest w obrębie stre-

fy ochrony po[redniej ujęcia wody Zaborowo 
ustanowionego Decyzją Nr GK-O-6226/1/2000 
z dnia 11 listopada 2000 roku przez Prezyden-

ta Miasta Leszna oraz w obrębie GEównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 307 ｧSandr 
Lesznoｦ, które podlegają okre[lonym rygorom 
zagospodarowania z uwagi na ochronę jako[-
ciową wód podziemnych wynikającym z prze-

pisów szczególnych i odrębnych;
3) wszelkie ingerencje w [rodowisko gruntowo-

wodne dla potrzeb lokalizacji obiektów bu-

dowlanych i budowli winny być prowadzone 
w oparciu o wytyczne zawarte w przepisach 

szczególnych i odrębnych.

§12. Ustalenia dotyczące szczególnych warun-

ków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich urytkowaniu:

1) zakazuje się lokalizowania obiektów, jereli ne-

gatywne oddziaEywanie z nimi związane prze-

nikaEoby na teren nieruchomo[ci nalerących do 
osób trzecich i byEoby w konflikcie z obecną 
lub planowaną funkcją tych nieruchomo[ci;

2) zakazuje się lokalizacji obiektów handlu wielko-

powierzchniowego;
3) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkanio-

wej na terenach obiektów produkcyjnych, skEa-

dów i magazynów;
4) na terenach zabudowy mieszkaniowej i miesz-

kaniowo-usEugowej (MN, MN/U, MW, MW/U, 
MN/MW/U) zakazuje się lokalizacji nowych 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEy-

wać na [rodowisko oraz nowych przedsięwzięć 
w zakresie handlu hurtowego, skupu i skEado-

wania surowców wtórnych, obsEugi pojazdów 
(w tym warsztatów samochodowych, lakierni, 
myjni), piekarni oraz wszelkich obiektów pro-

dukcyjnych;
5) wszelkie oddziaEywania związane z prowadzo-

ną dziaEalno[cią gospodarczą nie mogą powo-

dować przekroczenia standardów jako[ci [ro-

dowiska, okre[lonych przepisami odrębnymi 
poza teren, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny;

6) przy planowaniu lokalizacji wier i urządzeG 
telefonii komórkowej o wysoko[ci równej i 
większej nir 50,0 m nad poziom terenu, nalery 
zgEosić takie inwestycje do Szefostwa SEurby 
Ruchu Lotniczego SiE Zbrojnych RP, przed wy-

daniem pozwolenia na ich realizację - zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

§13. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji:

1) powiązania komunikacyjne z zewnętrznym 
ukEadem komunikacyjnym miejskim i ponad-

lokalnym zapewniają w szczególno[ci: drogi 
zbiorcze i lokalne okre[lone na rysunku planu 
symbolami KDz i KDl oraz drogi dojazdowe 
okre[lone na rysunku planu symbolem KDd;

2) dla zapewnienia peEnej obsEugi komunikacyjnej 
obszaru ustala się zachowanie istniejących i 
realizację nowych dróg wewnętrznych wyzna-

czonych na rysunku planu;
3) wszystkie tereny w granicach planu będą ob-

sEugiwane komunikacyjnie z przylegEych dróg 
publicznych - gminnych lub wewnętrznych zlo-

kalizowanych w obszarze lub poza obszarem 
opracowania planu w uzgodnieniu z wEa[ci-
wym zarządcą drogi, o ile nie ustalono inaczej 
w Rozdziale 2;
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4) dla zapewnienia peEnej obsEugi komunikacyjnej 
obszaru zezwala się na realizację innych nir 
wyznaczone w planie dróg wewnętrznych, w 
ramach zagospodarowania terenu, pod warun-

kiem zachowania minimalnej szeroko[ci 10,0 
m w liniach rozgraniczających oraz zachowa-

nie odlegEo[ci zabudowy min.6,0 m od linii za-

budowy;
5) kierunki rozwoju dróg rowerowych okre[lono 

na rysunku planu;
6) dopuszcza się realizację wiaduktu drogowego 

nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Okręrnej 
z jednoczesną likwidacją przejazdu w ulicy 1 
Maja; w przypadku pozostawienia istniejących 
rozwiązaG komunikacyjnych dopuszcza się bu-

dowę kEadki dla pieszych w ciągu ulicy Okręr-
nej;

7) w obrębie poszczególnych terenów nalery 
zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojo-

wych oraz gararowych zaspokajającą potrzeby 
w zakresie parkowania i postoju samochodów 
z uwzględnieniem warunków technicznych 
okre[lonych w przepisach odrębnych, jednak 
nie mniej nir:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
｠ min. 2 stanowiska dla kardego budynku,

b) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
｠ min. 1 stanowisko na 1 mieszkanie, maks. 2 
stanowiska na 1 mieszkanie z uwzględnieniem 
miejsc postojowych w gararach,

c) dla obiektów produkcyjnych, magazynowych 
i skEadowych ｠ min. 1 stanowisko na 2-ch za-

trudnionych,
d) dla obiektów i lokali usEugowych ｠ min. 1 

stanowisko na karde rozpoczęte 50,0 m2 po-

wierzchni urytkowej,
e) dla obiektów handlowych ｠ min. 1 stanowi-

sko na karde rozpoczęte 20,0 m2 powierzchni 

sprzedarowej;
8) tereny objęte planem będą obsEugiwane pod 

względem komunikacji z przylegEych dróg pub-

licznych i wewnętrznych, na zasadach okre[lo-

nych w Rozdziale 2.

§14. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej:
1) ustala się wykonanie peEnego uzbrojenia w pod-

stawową sieć infrastruktury technicznej oraz 
podEączenia do niej terenu objętego planem;

2) nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbroje-

nia technicznego nalery lokalizować na terenie 
dróg publicznych i wewnętrznych, a w uzasad-

nionych przypadkach równier na terenach o 
innym przeznaczeniu;

3) obsEugę poszczególnych terenów w zakresie 
infrastruktury technicznej nalery realizować z 
sieci zlokalizowanych w przylegEych ulicach, 
w szczególno[ci na zasadach okre[lonych w 
Rozdziale 2;

4) istniejące sieci uzbrojenia technicznego, koli-
dujące z zainwestowaniem morliwym do rea-

lizacji na podstawie niniejszego planu nalery 
przeEoryć; przy modernizacji i przebudowie 
sieci uzbrojenia technicznego nalery uwzględ-

nić konieczno[ć uporządkowania prawnego ich 
przebiegu przez tereny niepubliczne; zaleca się 
docelowo, o ile to morliwe, przeEorenie sieci 
biegnących po terenach niepublicznych na te-

reny publiczne(ulice);
5) kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbroje-

nia technicznego nalery realizować zgodnie z 
opracowaniami dotyczącymi rozwoju sieci, na 
warunkach okre[lonych z zarządcą sieci;

6) zezwala się na lokalizację na obszarze planu 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej nie 
związanych z obsEugą terenu objętego pla-

nem;
7) caEy obszar planu jest uzbrojony w sieci infra-

struktury technicznej, które mogą podlegać 
przebudowie, rozbudowie i wymianie; dla no-

wych inwestycji nalery zapewnić wykonanie 
peEnego uzbrojenia w podstawową sieć infra-

struktury technicznej powiązaną z istniejącym 
systemem miejskim oraz podEączenia do niej 
terenów zabudowanych w zakresie:

a) wodociągu,
b) kanalizacji sanitarnej lub ogólnospEawnej,
c) sieci energetycznej ｠ skablowanej, podziem-

nej,
d) sieci gazowej;

8) dla zaopatrzenia w wodę plan ustala powią-

zanie terenu objętego planem z istniejącym i 
projektowanym ukEadem sieci wodociągowej; 
adaptację, rozbudowę, wymianę, modernizację 
istniejącej sieci wodociągowej;

9) ze względu na lokalizację na terenie objętym 
opracowaniem planu sieci magistrali wodo-

ciągowych Ø500 ustala się pas wolny od za-

budowy i zadrzewienia szeroko[ci ok. 5,0 m 
z kardej strony magistrali, licząc od skrajnej 
krawędzi przewodu; dopuszcza się morliwo[ć 
przeEorenia sieci magistrali wodociągowych 
Ø500 stosownie do potrzeb w uzgodnieniu z 
jej zarządcą;

10) dla odprowadzania i unieszkodliwiania [cie-

ków plan ustala powiązanie terenu objętego 
planem z systemem kanalizacji sanitarnej lub 
kanalizacji ogólnospEawnej;

11) odprowadzenie [cieków z obiektów produk-

cyjnych more nastąpić do sieci kanalizacji sa-

nitarnej lub do sieci kanalizacji ogólnospEawnej 
po speEnieniu wymogów wynikających z prze-

pisów odrębnych, w tym ewentualnej koniecz-
no[ci podczyszczenia [cieków do odpowied-

nich parametrów, w uzgodnieniu z wEa[ciwym 
zarządcą tej sieci; 

12) ze względu na lokalizację na terenie objętym 
opracowaniem planu kolektora kanalizacji ogól-
nospEawnej Ø1800 ustala się pas wolny od za-
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budowy i zadrzewienia szeroko[ci ok. 5,0 m z 
kardej strony kolektora, licząc od obrysu kana-

Eu; dopuszcza się morliwo[ć przeEorenia sieci 
kanalizacji ogólnospEawnej Ø1800 stosownie 
do potrzeb w uzgodnieniu z jego zarządcą;

13) ustala się odprowadzanie wód opadowych lub 
roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, 
ogólnospEawnej lub do gruntu, z uwzględnie-

niem przepisów odrębnych; 
14) odprowadzenie wód opadowych lub roztopo-

wych z terenów komunikacji koEowej, placów 
skEadowych i innych okre[lonych obowiązują-

cymi przepisami more nastąpić do sieci kana-

lizacji deszczowej, do sieci kanalizacji ogólno-

spEawnej lub do gruntu po speEnieniu wymogów 
wynikających z przepisów odrębnych, w tym 
ewentualnej konieczno[ci podczyszczenia [cie-

ków do odpowiednich parametrów, w uzgod-

nieniu z wEa[ciwym zarządcą tej sieci;
15) dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan 

ustala powiązanie terenu objętego planem z 
systemem zasilania poprzez rozbudowę ist-
niejących linii napowietrznych (preferowana 
przebudowa na linie kablowe) lub kablowych 
[redniego i niskiego napięcia oraz stacji trans-
formatorowych;

16) dla zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:
a) powiązanie terenu objętego planem z miej-

skim systemem sieci cieplnej lub wykorzysta-

nie indywidualnych sposobów ogrzewania,
b) dopuszcza się stosowanie paliw staEych, 

pEynnych i gazowych pod warunkiem speEnie-

nia wymagaG w przepisach prawa w zakresie 
ochrony powietrza i standardów jako[ci [ro-

dowiska,
c) dopuszcza się stosowanie ogrzewania ga-

zowego oraz systemy wykorzystujące pród-

Ea czystej energii, w szczególno[ci takiej jak: 
pompy cieplne, kolektory sEoneczne, energię 
elektryczną;

17) dla zaopatrzenia w gaz plan ustala powiązanie 
terenu objętego planem z istniejącym i projek-

towanym ukEadem sieci gazowej; adaptację, 
rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej 
sieci gazowej;

18) ustala się obowiązek gospodarowania odpa-

dami zgodnie z przepisami o odpadach;
19) w przypadku konieczno[ci naruszenia systemu 

melioracyjnego nalery zastosować rozwiązanie 
zastępcze zgodnie z przepisami odrębnymi.

§15. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków Eączenia i podziaEu nieruchomo[ci:

1) sposób podziaEu na dziaEki budowlane okre[lo-

no na rysunku planu i w ustaleniach szczegóEo-

wych w Rozdziale 2, z zastrzereniem §15 pkt 
4);

2) dopuszcza się Eączenie dziaEek geodezyjnych, 
w szczególno[ci gdy istniejąca lub projektowa-

na dziaEka budowlana skEada się z kilku dziaEek 

geodezyjnych;
3) dopuszcza się korekty granic ustalonych i 

projektowanych dziaEek budowlanych nie po-

krywających się z liniami rozgraniczającymi, 
mające na celu poprawę ich funkcjonalno[ci 
(dostęp komunikacyjny, poprawa ksztaEtu dzia-

Eek, zapewnienie wEa[ciwych warunków usy-

tuowania istniejących budynków);
4) dopuszcza się wydzielenie dziaEek pod lokali-

zację dróg wewnętrznych oraz urządzeG infra-

struktury technicznej stosownie do potrzeb z 
zastrzereniem §13 pkt 4); 

5) nie zachodzi scalanie i podziaE nieruchomo[ci w 
rozumieniu przepisów odrębnych.

§16. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania i urytkowania 
terenów ｠ nie ustala się.

ROZDZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem 1MN/U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszący-

mi usEugami;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej 

dziaEki budowlanej:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 600,0 m2,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 500,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci dziaEki:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 20,0 m,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 15,0 m;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) zabudowę mieszkaniową nalery realizować 

jako wolno stojącą lub blipniaczą,
b) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-

dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek 
wolno stojący,

c) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
f) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: maks. 

10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 
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6,0 m,
g) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o poEaciach 
symetrycznych, o nachyleniu gEównych poEaci 
dachowych 30º - 45º lub dachy pEaskie,

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º lub dachy 
pEaskie;

4) dla istniejących budynków mieszkalnych o 
dachach pochyEych o parametrach innych nir 
wskazane w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się 
ich zachowanie przy rozbudowie gEównej bryEy 
budynku;

5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ zbiorczej 1KDz, z drogi publicznej 
｠ dojazdowej 2KDd ,z drogi publicznej ｠ lokal-
nej 3KDl i z drogi wewnętrznej 5KDw oraz z 
ulicy Tama Kolejowa zlokalizowanej poza gra-

nicami opracowania planu;
6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 2MN/U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszący-

mi usEugami;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej 

dziaEki budowlanej: 600,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci dziaEki: 20,0 m,

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) zabudowę mieszkaniową nalery realizować 
jako wolno stojącą,

b) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-

dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek 
wolno stojący,

c) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
f) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: maks. 

10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
g) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o poEaciach 
symetrycznych, o nachyleniu gEównych poEaci 

dachowych 30º - 45º lub dachy pEaskie,
- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 

jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º lub dachy 
pEaskie;

4) dla istniejących budynków mieszkalnych o 
dachach pochyEych o parametrach innych nir 
wskazane w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się 
ich zachowanie przy rozbudowie gEównej bryEy 
budynku;

5) zachowuje się istniejące budynki mieszkalne 
jednorodzinne w zabudowie blipniaczej zlokali-
zowane na terenie dziaEek o nr ewidencyjnych 
24/1 i 24/2;

6) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ zbiorczej 1KDz, z drogi publicznej 
｠ lokalnej 3KDl oraz z ulicy Aleksandra Fredry 
zlokalizowanej poza granicami opracowania 
planu;

7) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 3MN/MW/U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej i usEug;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania minimalnej po-

wierzchni nowo wydzielonej dziaEki budowla-

nej:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej i zabudowy usEugowej: 600,0 
m2,

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 
800,0 m2,

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) nową zabudowę mieszkaniową nalery reali-
zować jako wolno stojącą,

b) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-

dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek 
wolno stojący,

c) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
f) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego jednorodzinnego i usEu-

gowego: maks. 10,0 m,
- budynku mieszkalnego wielorodzinnego: do 4 

kondygnacji, jednak nie wyrej nir 15,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
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g) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bu-

dynku mieszkalnego wielorodzinnego i bu-

dynku usEugowego: dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o poEaciach symetrycznych, o 
nachyleniu gEównych poEaci dachowych 30º 
- 45º,

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º;

4) ochrona zabytków ｠ dla obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków oraz ujętych w ewidencji 
zabytków objętych ochroną konserwatorską, 
przedstawionych na rysunku planu obowiązują 
ustalenia zawarte w §9 pkt 6;

5) dla istniejących budynków mieszkalnych o 
dachach pochyEych o parametrach innych nir 
wskazane w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się 
ich zachowanie przy rozbudowie gEównej bryEy 
budynku;

6) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z dróg 
publicznych ｠ zbiorczych 1KDz i 4KDz;

7) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§20. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 4MN/U, 5MN/U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszący-

mi usEugami;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej 

dziaEki budowlanej:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 600,0 m2,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 500,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci dziaEki:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 20,0 m,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 15,0 m;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) zabudowę mieszkaniową nalery realizować 

jako wolno stojącą lub blipniaczą,
b) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-

dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek 
wolno stojący,

c) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,

f) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: maks. 

10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
g) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o poEaciach 
symetrycznych, o nachyleniu gEównych poEaci 
dachowych 30º - 45º lub dachy pEaskie,

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º lub dachy 
pEaskie;

4) dla istniejących budynków mieszkalnych o 
dachach pochyEych o parametrach innych nir 
wskazane w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się 
ich zachowanie przy rozbudowie gEównej bryEy 
budynku;

5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z dróg 
publicznych ｠ dojazdowych 6KDd i 8KDd ,z 
drogi publicznej ｠ lokalnej 7KDl i z drogi we-

wnętrznej 5KDw;
6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 6ZI:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni izolacyj-

nej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) teren stanowią wydzielone dziaEki geodezyj-
ne,

b) dopuszcza się Eączenie dziaEek,
c) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 80% 
powierzchni terenu;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ lokalnej 7KDl przez teren 5MN/U 
lub 7MW/U lub przez teren zlokalizowany poza 
granicami opracowania planu;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 7MW/U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej i usEug;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 

podziaE na dziaEki pod warunkiem zachowa-

nia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej 

dziaEki budowlanej: 1200,0 m2;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-
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dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek 
wolno stojący,

b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
d) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego wielorodzinnego: do 5 

kondygnacji, jednak nie wyrej nir 17,0 m,
- budynku usEugowego: maks. 10,0 m,
e) geometria dachów ｠ dachy pochyEe o nachy-

leniu gEównych poEaci dachowych do 30º lub 
dachy pEaskie;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ lokalnej 7KDl oraz z drogi publicz-
nej ｠ dojazdowej 8KDd;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§23. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 8MN/U, 9MN/U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszący-

mi usEugami;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej 

dziaEki budowlanej:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 700,0 m2,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 500,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci dziaEki:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 20,0 m,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 15,0 m;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) zabudowę mieszkaniową nalery realizować 

jako wolno stojącą lub blipniaczą,
b) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-

dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek 
wolno stojący,

c) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
f) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: maks. 

10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
g) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o poEaciach 
symetrycznych, o nachyleniu gEównych poEaci 
dachowych 30º - 45º lub dachy pEaskie,

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º lub dachy 
pEaskie;

4) dla istniejących budynków mieszkalnych o 
dachach pochyEych o parametrach innych nir 
wskazane w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się 
ich zachowanie przy rozbudowie gEównej bryEy 
budynku;

5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ zbiorczej 4KDz, z drogi publicznej 
｠ dojazdowej 8KDd oraz z dróg wewnętrznych 
9KDw, 10KDw, 11KDw i 12KDw;

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 10E:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny infrastruktury 

technicznej miasta w zakresie elektroenerge-

tyki;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) teren stanowi wydzieloną dziaEkę geodezyjną,
b) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;
3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

wewnętrznej 11KDw;
4) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 11U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-

gowej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) dopuszcza się podziaE terenu pod warunkiem 
zachowania minimalnej powierzchni nowo wy-

dzielanych dziaEek ｠ 1000,0 m2,
b) dopuszcza się Eączenie dziaEek;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urzą-

dzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 15,0 m, dla 

20% powierzchni zabudowy poszczególnych 
budynków dopuszcza się przekroczenie wyso-

ko[ci zabudowy, o maks. 2,0 m w celu wy-

eksponowania czę[ci budynku (dominanta ar-
chitektoniczna), 

e) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 
rozwiązania poEaci dachowych;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ zbiorczej 4KDz, z drogi publicznej 
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｠ lokalnej 13KDl oraz z drogi publicznej ｠ do-

jazdowej 14KDd;
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 12MN/U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszący-

mi usEugami;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania minimalnej po-

wierzchni nowo wydzielonej dziaEki budowla-

nej: 600,0 m2;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-

dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek 
wolno stojący,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
e) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: maks. 

12,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
f) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o poEaciach 
symetrycznych, o nachyleniu gEównych poEaci 
dachowych 30º - 45º lub dachy pEaskie,

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º lub dachy 
pEaskie;

4) ochrona zabytków ｠ dla obiektów ujętych w 
ewidencji konserwatorskiej objętych ochroną 
konserwatorską, przedstawionych na rysunku 
planu obowiązują ustalenia zawarte w §9 pkt 
2;

5) dla istniejących budynków mieszkalnych o 
dachach pochyEych o parametrach innych nir 
wskazane w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się 
ich zachowanie przy rozbudowie gEównej bryEy 
budynku;

6) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ zbiorczej 4KDz, z drogi publicznej 
｠ dojazdowej 14KDd oraz z drogi wewnętrznej 
15KDw;

7) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 13E:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny infrastruktury 

technicznej miasta w zakresie elektroenerge-

tyki;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) teren stanowi wydzieloną dziaEkę geodezyj-
ną,

b) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;
3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

wewnętrznej 15KDw;
4) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 14MW:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania minimalnej po-

wierzchni nowo wydzielonej dziaEki budowla-

nej 1200,0 m2;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gararowe,
b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 25% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
d) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego wielorodzinnego: do 5 

kondygnacji, jednak nie wyrej nir 17,0 m,
- budynku gararowego: 1 kondygnacja, jednak 

nie wyrej nir 4,0 m,
e) geometria dachów:  budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego: dachy pEaskie,  budynku ga-

rarowego: dachy pEaskie;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ zbiorczej 4KDz oraz z drogi pub-

licznej ｠ dojazdowej 14KDd;
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§29. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 15MN/MW/U, 16MN/MW/
U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej i usEug;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania minimalnej po-

wierzchni nowo wydzielonej dziaEki budowla-

nej: 600,0 m2;
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3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-

dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek 
wolno stojący,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
e) wysoko[ć zabudowy: budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego i usEugowego: maks. 12,0 m, 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego: do 
4 kondygnacji, jednak nie wyrej nir 15,0 m,  
budynku gospodarczego, gararowego: maks. 
6,0 m,

f) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielo-

rodzinnego i usEugowego: dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe o poEaciach symetrycznych, 
o nachyleniu gEównych poEaci dachowych 30º 
- 45º lub dachy pEaskie,

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º lub dachy 
pEaskie;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ zbiorczej 4KDz;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 17MN/MW/U: 
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usEug;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 

dziaEki budowlane,
b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 

pod warunkiem zachowania minimalnej po-

wierzchni nowo wydzielonej dziaEki budowla-

nej: 600,0 m2;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-

dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek 
wolno stojący,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
e) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego jednorodzinnego i usEu-

gowego: maks. 12,0 m,
- budynku mieszkalnego wielorodzinnego: do 4 

kondygnacji, jednak nie wyrej nir 15,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
f) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielo-

rodzinnego i usEugowego: dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe o poEaciach symetrycznych, 
o nachyleniu gEównych poEaci dachowych 30º 
- 45º lub dachy pEaskie,

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º lub dachy 
pEaskie;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ zbiorczej 4KDz, z drogi publicznej 
｠ lokalnej 17KDl oraz z drogi publicznej ｠ do-

jazdowej 14KDd;
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 18Kg:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny garary;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) teren stanowi wydzielone dziaEki geodezyjne,
b) dla poszczególnych garary dopuszcza się wy-

dzielenie odrębnych dziaEek geodezyjnych;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) wysoko[ć zabudowy ｠ 1 kondygnacja, jed-

nak nie wyrej nir 4,0 m,
b) geometria dachów ｠ dachy pochyEe do 20º 

lub dachy pEaskie,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 70% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ 10% po-

wierzchni dziaEki budowlanej;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ lokalnej 17KDl;
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 20US:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny usEug sportu i 

rekreacji;
2) dopuszcza się lokalizację towarzyszących funk-

cji usEugowych w zakresie kultury, rozrywki, 
hotelarstwa, gastronomii i handlu oraz parkingi 
(w tym parkingi podziemne) i zieleG urządzo-

ną;
3) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) teren stanowi wydzielone dziaEki geodezyjne,
b) dopuszcza się Eączenie dziaEek;

4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) ustala się zachowanie istniejącego stadionu 
sportowego jako reprezentacyjnego obiektu 
stanowiącego dominantę przestrzenną dla ca-
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Eego terenu z morliwo[cią przebudowy i roz-
budowy w celu poprawy jego walorów archi-
tektonicznych i funkcjonalnych,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, obiekty ma-

Eej architektury, tymczasowe obiekty budow-

lane związane z funkcjonowaniem stadionu i 
zespoEu boisk treningowych, ciągi piesze,

c) dopuszcza się lokalizację dachu nad trybunami 
oraz caEo[ciową lub czę[ciową wymianę na-

sypu ziemnego na wielokondygnacyjny obiekt 
budowlany z wykorzystaniem powierzchni na 
urządzenia związane z obsEugą stadionu i wi-
downi oraz usEugi i parkingi,

d) nowoprojektowana zabudowa powinna być 
planowana jako zespóE o spójnej kompozycji 
architektonicznej,

e) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 70% po-

wierzchni terenu,
f) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 10% 

powierzchni terenu,
g) wysoko[ć zabudowy:
- dla stadionu wraz z ewentualnym zadaszeniem 

｠ maks. 25,0 m,
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 

maks. 15,0 m,
h) parametr maksymalnej wysoko[ci zabudowy 

nie dotyczy masztów, sEupów i o[wietlenia,
i) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania poEaci dachowych;
5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ lokalnej 17KDl, z dróg wewnętrz-
nych 18KDw i 19KDw oraz z ulicy 17 Stycz-
nia zlokalizowanej poza granicami opracowania 
planu;

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 21US:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny usEug sportu i 

rekreacji;
2) dopuszcza się lokalizację towarzyszących funk-

cji usEugowych w zakresie kultury, rozrywki, 
gastronomii i handlu oraz zieleG urządzoną;

3) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) teren stanowi wydzielone dziaEki geodezyjne,
b) dopuszcza się Eączenie dziaEek;

4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, obiekty ma-

Eej architektury, place zabaw, ciągi pieszo - ro-

werowe,
b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 15,0 m,
e) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania poEaci dachowych;
5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ lokalnej 17KDl przez teren 23ZP 
oraz z dróg wewnętrznych 18KDw i 19KDw;

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§34. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 22E:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny infrastruktury 

technicznej miasta w zakresie elektroenerge-

tyki;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) teren stanowi wydzieloną dziaEkę geodezyj-
ną,

b) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;
3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z dróg 

wewnętrznych 18KDw i 19KDw;
4) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§35. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 23ZP:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni urządzo-

nej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) teren stanowi wydzielone dziaEki geodezyjne,
b) dopuszcza się Eączenie dziaEek;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) zakaz zabudowy kubaturowej,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urzą-

dzenia i obiekty infrastruktury technicznej, 
obiekty maEej architektury, ciągi pieszo - ro-

werowe,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 70% 

powierzchni terenu;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ zbiorczej 30KDz oraz z drogi pub-

licznej ｠ lokalnej 17KDl;
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§36. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 24ZP/US:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni urządzo-

nej oraz usEug sportu i rekreacji;
2) dopuszcza się lokalizację towarzyszących funk-

cji usEugowych w zakresie kultury, rozrywki, 
gastronomii i handlu;

3) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) teren stanowi wydzielone dziaEki geodezyjne,
b) dopuszcza się Eączenie dziaEek;

4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ ciągi 
pieszo ｠ rowerowe, urządzenia infrastruktury 
technicznej, obiekty maEej architektury, place 
zabaw,

b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 15% po-
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wierzchni terenu,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 50% 

powierzchni terenu,
d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 15,0 m,
e) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania poEaci dachowych;
5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ lokalnej 17KDl przez teren 23ZP 
oraz z ulicy 17 Stycznia zlokalizowanej poza 
granicami opracowania planu;

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 25U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-

gowej, w zakresie gastronomii, handlu, tury-

styki i hotelarstwa;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) teren stanowi wydzielone dziaEki geodezyjne,
b) dopuszcza się Eączenie dziaEek,
c) zakazuje się wtórnego podziaEu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) w budynku usEugowym dopuszcza się lo-

kalizację 2 lokali mieszkalno｠ sEurbowych o 
powierzchni urytkowej nie większej nir 85,0 
m²,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urzą-

dzenia i obiekty infrastruktury technicznej, 
obiekty maEej architektury,

c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
e) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 12,0 m,
f) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania poEaci dachowych;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z uli-

cy 17 Stycznia zlokalizowanej poza granicami 
opracowania planu;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§38. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 26MN/U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszący-

mi usEugami;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej 

dziaEki budowlanej: 800,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci dziaEki: 20,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) zabudowę mieszkaniową nalery realizować 

jako wolno stojącą,
b) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-

dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek 
wolno stojący,

c) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
f) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: maks. 

12,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
g) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: dachy 

pEaskie,
- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 

pEaskie;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z uli-

cy 17 Stycznia zlokalizowanej poza granica-

mi opracowania planu oraz z drogi publicznej 
｠ zbiorczej 30KDz;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§39. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 27U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-

gowej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 

podziaE terenu pod warunkiem zachowania mi-
nimalnej powierzchni nowo wydzielanych dzia-

Eek ｠ 2000,0 m2;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urzą-

dzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 12,0 m,
e) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania poEaci dachowych;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ zbiorczej 30KDz;
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§40. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 28E:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny infrastruktury 

technicznej miasta w zakresie elektroenerge-

tyki;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) teren stanowi wydzielona dziaEkę geodezyj-
ną,

b) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;
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3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ zbiorczej 30KDz;

4) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§41. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 29Kp/ZP:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny parkingów w 

zieleni urządzonej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) nalery wydzielić dziaEkę geodezyjną zgodnie z 
liniami rozgraniczającymi teren,

b) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;
3) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urzą-

dzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 10% po-

wierzchni terenu,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni terenu,
d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 4,0 m,
e) geometria dachów ｠ dachy pEaskie;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ zbiorczej 30KDz;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§42. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 30U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-

gowej, w zakresie gastronomii, handlu, tury-

styki i hotelarstwa;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) nalery wydzielić dziaEkę geodezyjną zgodnie z 
liniami rozgraniczającymi teren,

b) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urzą-

dzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 12,0 m,
e) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania poEaci dachowych;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ zbiorczej 30KDz i z drogi publicz-
nej ｠ lokalnej 17KDl przez teren 23ZP;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§43. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 31MN/U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszący-

mi usEugami;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej 

dziaEki budowlanej: 800,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci dziaEki: 20,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) zabudowę mieszkaniową nalery realizować 
jako wolno stojącą,

b) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-

dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek 
wolno stojący,

c) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
f) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: maks. 

10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
g) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: dwuspa-

dowe lub wielospadowe o poEaciach syme-

trycznych, o nachyleniu gEównych poEaci da-

chowych od 30 - 45º lub dachy pEaskie,
- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 

jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º lub dachy 
pEaskie;

4) dla istniejących budynków mieszkalnych o 
dachach pochyEych o parametrach innych nir 
wskazane w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się 
ich zachowanie przy rozbudowie gEównej bryEy 
budynku;

5) zachowuje się istniejące budynki mieszkalne 
jednorodzinne w zabudowie blipniaczej zlokali-
zowane na terenie dziaEek o nr ewidencyjnych 
19/7 i 19/8;

6) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ lokalnej 17KDl oraz z drogi pub-

licznej ｠ dojazdowej 29KDd;
7) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§44. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 32U/P:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-

gowej, obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 
podziaE terenu pod warunkiem zachowania mi-
nimalnej powierzchni nowo wydzielanych dzia-

Eek ｠ 3000,0 m2;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
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terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urzą-

dzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 60% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 15% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 15,0 m,
e) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania poEaci dachowych;
4) ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni izo-

lacyjnej o szeroko[ci min. 4,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu;
5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ zbiorczej 30KDz oraz z drogi pub-

licznej ｠ lokalnej 24KDl;
6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§45. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 33E:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny infrastruktury 

technicznej miasta w zakresie elektroenerge-

tyki;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) teren stanowi wydzieloną dziaEkę geodezyj-
ną,

b) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;
3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ lokalnej 24KDl;
4) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§46. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 34MN, 35MN:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej 

dziaEki budowlanej:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 800,0 m2,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 600,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci dziaEki:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 20,0 m,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 15,0 m;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) zabudowę mieszkaniową nalery realizować 

jako wolno stojącą lub blipniaczą,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 30% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 40% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
e) wysoko[ć zabudowy: budynku mieszkalnego: 

maks. 10,0 m, budynku gospodarczego, gara-

rowego: maks. 6,0 m,
f) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o poEaciach symetrycznych, 
o nachyleniu gEównych poEaci dachowych 30º 
- 45º lub dachy pEaskie,

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º lub dachy 
pEaskie;

4) dla istniejących budynków mieszkalnych o 
dachach pochyEych o parametrach innych nir 
wskazane w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się 
ich zachowanie przy rozbudowie gEównej bryEy 
budynku;

5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z dróg 
publicznych ｠ lokalnych 20KDl, 24KDl z dróg 
publicznych ｠ dojazdowych 25KDd, 29KDd;

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§47. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 36U/P:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-

gowej, obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 
podziaE terenu pod warunkiem zachowania mi-
nimalnej powierzchni nowo wydzielanych dzia-

Eek ｠ 3000,0 m2;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urzą-

dzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 60% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 15% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 15,0 m,
e) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania poEaci dachowych,
4) ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni izo-

lacyjnej o szeroko[ci min. 4,0 m zgodnie z ry-

sunkiem planu;
5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z dróg 

publicznych ｠ zbiorczych 4KDz i 30KDz, z dróg 
publicznych ｠ lokalnych 20KDl, 24KDl;

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§48. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 37E, 38E:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny infrastruktury 

technicznej miasta w zakresie elektroenerge-
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tyki;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) tereny stanowią wydzielone dziaEki geodezyj-
ne,

b) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;
3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ zbiorczej 4KDz oraz z drogi pub-

licznej ｠ lokalnej 20KDl przez teren 36U/P;
4) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§49. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 39U/P, 41U/P:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-

gowej, obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 
podziaE terenu pod warunkiem zachowania mi-
nimalnej powierzchni nowo wydzielanych dzia-

Eek ｠ 3000,0 m2;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) na terenie jednostki 41U/P dopuszcza się w 

ramach zabudowy usEugowej realizację inwe-

stycji takich jak: stacja paliw i myjnia samo-

chodowa,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urzą-

dzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 60% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 15% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
e) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 15,0 m,
f) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania poEaci dachowych;
4) na terenie 41U/P ustala się obowiązek realizacji 

pasa zieleni izolacyjnej o szeroko[ci min. 4,0m 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z dróg 
publicznych ｠ zbiorczych 4KDz i 30KDz oraz z 
drogi publicznej ｠ lokalnej 20KDl;

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§50. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 42E:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny infrastruktury 

technicznej miasta w zakresie elektroenerge-

tyki;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) teren stanowi wydzieloną dziaEkę geodezyj-
ną,

b) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;
3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ lokalnej 20KDl przez teren 41U/P;
4) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§51. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 43MW:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ dopuszcza się 
podziaE terenu pod warunkiem zachowania mi-
nimalnej powierzchni nowo wydzielonej dziaEki 
budowlanej:1000,0 m2;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
b) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 25% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
c) wysoko[ć zabudowy ｠ maks.12,0 m,
d) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o poEaciach symetrycznych, o 
nachyleniu gEównych poEaci dachowych 40º 
- 45º;

4) ochrona zabytków ｠ dla budynków o walo-

rach zabytkowych, proponowanych do objęcia 
ochroną konserwatorską, przedstawionych na 
rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w 
§9 pkt 4 i pkt 5;

5) dla istniejących budynków mieszkalnych o 
dachach pochyEych o parametrach innych nir 
wskazane w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się 
ich zachowanie przy rozbudowie gEównej bryEy 
budynku;

6) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ zbiorczej 4KDz;

7) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§52. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem 44Uo:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny usEug o[wiaty;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) teren stanowią wydzielone dziaEki geodezyj-
ne,

b) dopuszcza się Eączenie dziaEek,
c) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ obiekty 
i urządzenia sportu i rekreacji, internat, obiek-

ty maEej architektury,
b) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
d) wysoko[ć zabudowy ｠ do 4 kondygnacji, nie 

wyrej nir 15,0 m,
e) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania poEaci dachowych;
4) ochrona zabytków ｠ dla budynków o walo-

rach zabytkowych, proponowanych do objęcia 
ochroną konserwatorską, przedstawionych na 
rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w 
§9 pkt 4 i pkt 5;

5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznej ｠ zbiorczej 4KDz oraz z drogi pub-
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licznej ｠ lokalnej 20KDl;
6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§53. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 45MN, 46MN:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej 

dziaEki budowlanej:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 800,0 m2,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 600,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci dziaEki:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 20,0 m,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 15,0 m;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) zabudowę mieszkaniową nalery realizować 

jako wolno stojącą lub blipniaczą,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
e) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
f) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o poEaciach symetrycznych, o 
nachyleniu gEównych poEaci dachowych 30º - 
45º lub dachy pEaskie,

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º lub dachy 
pEaskie;

4) dla istniejących budynków mieszkalnych o 
dachach pochyEych o parametrach innych nir 
wskazane w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się 
ich zachowanie przy rozbudowie gEównej bryEy 
budynku;

5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z dróg 
publicznych ｠ lokalnych 20KDl, 24KDl, z dróg 
publicznych ｠ dojazdowych 23KDd, 25KDd, 
26KDd, 27KDd, 29KDd oraz z drogi wewnętrz-
nej 28KDw;

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§54. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 47MN:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) zabudowę mieszkaniową nalery realizować 

jako szeregową,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
e) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego: 2 kondygnacje, jednak 

nie wyrej nir 10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

4,0 m,
f) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy pEaskie,
- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 

jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 20º lub dachy 
pEaskie;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z dro-

gi publicznej ｠ dojazdowej 27KDd oraz z drogi 
wewnętrznej 28KDw;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§55. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 48MN, 49MN, 50MN:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej 

dziaEki budowlanej:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 800,0 m2,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 600,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci dziaEki:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 20,0 m,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 15,0 m;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) zabudowę mieszkaniową nalery realizować 

jako wolno stojącą lub blipniaczą,
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b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
c) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 30% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
d) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 40% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
e) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego: maks. 10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
f) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o poEaciach symetrycznych, 
o nachyleniu gEównych poEaci dachowych 30º 
- 45º lub dachy pEaskie,

- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º lub dachy 
pEaskie;

4) dla istniejących budynków mieszkalnych o 
dachach pochyEych o parametrach innych nir 
wskazane w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się 
ich zachowanie przy rozbudowie gEównej bryEy 
budynku;

5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z dróg 
publicznych ｠ lokalnych 20KDl, 24KDl, z dróg 
publicznych ｠ dojazdowych 21KDd, 23KDd, 
26KDd, 27KDd oraz z drogi wewnętrznej 
22KDw;

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§56. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 51U:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEu-

gowej;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: dopuszcza się 

podziaE terenu pod warunkiem zachowania mi-
nimalnej powierzchni nowo wydzielanych dzia-

Eek ｠ 1000,0 m2;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
b) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
c) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 15,0 m,
d) geometria dachów ｠ dopuszcza się wszelkie 

rozwiązania poEaci dachowych;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ zbiorczej 4KDz, z dróg publicznych 
｠ lokalnych 17KDl i 20KDl;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§57. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami 52MN/U, 53MN/U, 54MN/U, 
55MN/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszący-

mi usEugami;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) utrzymuje się istniejący podziaE terenu na 
dziaEki budowlane,

b) dopuszcza się korekty istniejących podziaEów 
pod warunkiem zachowania:

- minimalnej powierzchni nowo wydzielonej 

dziaEki budowlanej:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 700,0 m2,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 500,0 m2,
- minimalnej szeroko[ci dziaEki:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 20,0 m,
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej: 15,0 m;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) zabudowę mieszkaniową nalery realizować 

jako wolno stojącą lub blipniaczą,
b) dopuszcza się lokalizację usEug w parterze bu-

dynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek 
wolno stojący,

c) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budyn-

ki gospodarcze i gararowe,
d) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej,
f) wysoko[ć zabudowy:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: maks. 

10,0 m,
- budynku gospodarczego, gararowego: maks. 

6,0 m,
g) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego i usEugowego: dwuspa-

dowe lub wielospadowe o poEaciach syme-

trycznych, o nachyleniu gEównych poEaci da-

chowych od 30 - 45º lub dachy pEaskie,
- budynku gospodarczego, gararowego: dachy 

jednospadowe, dwuspadowe lub wielospado-

we o poEaciach symetrycznych, o nachyleniu 
gEównych poEaci dachowych do 45º lub dachy 
pEaskie;

4) dla istniejących budynków mieszkalnych o 
dachach pochyEych o parametrach innych nir 
wskazane w ustaleniach planu ｠ dopuszcza się 
ich zachowanie przy rozbudowie gEównej bryEy 
budynku;

5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 
publicznych ｠ lokalnych 17KDl, 24KDl, z dróg 
publicznych ｠ dojazdowych 21KDd, 26KDd i 
29KDd oraz z drogi wewnętrznej 22KDw;

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§58. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 56Kp:
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1) przeznaczenie terenu ｠ tereny parkingów;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ nalery wy-

dzielić dziaEkę geodezyjną zgodnie z liniami roz-
graniczającymi teren;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) ustala się zakaz zabudowy kubaturowej,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urzą-

dzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min.15% 

powierzchni terenu;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ zbiorczej 4KDz, z drogi publicznej 
｠ lokalnej 20KDl;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§59. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 57G:
1) przeznaczenie terenu ｠ tereny infrastruktury 

technicznej miasta w zakresie gazownictwa;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:

a) teren stanowi wydzieloną dziaEkę geodezyj-
ną,

b) zakazuje się wtórnego podziaEu terenu;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) ustala się zakaz zabudowy kubaturowej,
b) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 50% 

powierzchni terenu;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ z drogi 

publicznej ｠ zbiorczej 4KDz;
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §14.

§60. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami 1KDz, 2KDd, 
3KDl, 4KDz, 5KDw, 6KDd, 7KDl, 8KDd, 9KDw, 
10KDw, 11KDw, 12KDw, 13KDl, 14KDd, 15KDw, 
16KDl, 17KDl, 18KDw, 19KDw, 20KDl, 21KDd, 
22KDw, 23KDd, 24KDl, 25KDd, 26KDd, 27KDd, 
28KDw, 29KDd, 30KDz, 31KDx:

1) przeznaczenie terenu:
a) 1KDz ｠ droga publiczna-zbiorcza,
b) 2KDd- droga publiczna-dojazdowa,
c) 3KDl ｠ droga publiczna-lokalna,
d) 4KDz ｠ droga publiczna-zbiorcza,
e) 5KDw ｠ droga wewnętrzna,
f) 6KDd - droga publiczna-dojazdowa,
g) 7KDl ｠ droga publiczna-lokalna,
h) 8KDd - droga publiczna-dojazdowa,
i) 9KDw ｠ droga wewnętrzna,
j) 10KDw, ｠ droga wewnętrzna,
k) 11KDw ｠ droga wewnętrzna,
l) 12KDw ｠ droga wewnętrzna,
m) 13KDl ｠ droga publiczna-lokalna,
n) 14KDd- droga publiczna-dojazdowa,
o) 15KDw ｠ droga wewnętrzna,
p) 16KDl ｠ droga publiczna-lokalna,
q) 17KDl ｠ droga publiczna-lokalna,

r) 18KDw｠ droga wewnętrzna,
s) 19KDw｠ droga wewnętrzna,
t) 20KDl ｠ droga publiczna-lokalna,
u) 21KDd - droga publiczna-dojazdowa,
v) 22KDw｠ droga wewnętrzna,
w) 23KDd- droga publiczna-dojazdowa,
x) 24KDl- droga publiczna-lokalna,
y) 25KDd- droga publiczna-dojazdowa,
z) 26KDd- droga publiczna-dojazdowa,
aa) 27KDd- droga publiczna-dojazdowa,
bb) 28KDw｠ droga wewnętrzna,
cc) 29KDd- droga publiczna-dojazdowa,
dd) 30KDz ｠ droga publiczna-zbiorcza,
ee) 31KDx publiczny ciąg pieszy;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ dopuszcza się 

na wszelkie podziaEy terenu związanej z wy-

dzieleniem planowanych dróg;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) szeroko[ci dróg w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu,
b) szeroko[ci okre[lone w §60 pkt 3) lit. a) za-

bezpieczają realizację jezdni, chodników oraz 
[cierek rowerowych; szczegóEowe parametry 
zagospodarowania dróg okre[lone zostaną w 
opracowaniach branrowych, w nawiązaniu do 
caEo[ciowych potrzeb miasta zgodnie z przepi-
sami odrębnymi,

c) przestrzeG dróg more sEuryć do prowadzenia 
sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji 
obiektów i urządzeG infrastruktury technicz-
nej;

d) nalery zachować i uzupeEnić istniejące aleje 
i szpalery drzew w istniejących drogach, a w 
przypadku konieczno[ci ich usunięcia zrealizo-

wać nowe nasadzenia drzew i krzewów.

§61. Na rysunku planu przedstawiono lokaliza-

cję terenów zamkniętych oznaczonych symbolami 
19Tz, 40Tz.

ROZDZIAD III
Ustalenia koGcowe

§62. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami) dla terenów o nowych funkcjach 
wyznaczonych w planie ustala się stawki procen-

towe sEurące naliczaniu jednorazowej opEaty z ty-

tuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w wysoko[ci 
30%.

§63. Tracą moc ustalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego zatwierdzonego 
UchwaEą Nr XX/227/2000 Rady Miejskiej Leszna 
z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie ustale-

nia zmiany planu szczegóEowego zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu dzielnicy Leszczynko w 
Lesznie, dotyczącej terenu przy ul. Lipowej (Dzien-
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nik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 
5 czerwca 2000 roku Nr 39 poz. 459).

§64. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-

towi Miasta Leszna.

§65. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

(-) Piotr Olejniczak
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXVII/446/2009

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ｧLeszczynkaｦ w Lesznie.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, 
Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 
954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz.  
319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.2007 r. Nr 127 poz. 
880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada 
Miejska Leszna rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu.

Uwagi zEorone do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ｧLesz-
czynkaｦ w Lesznie zostaEy w caEo[ci uwzględnione 
przez Prezydenta Miasta Leszna.

W związku z brakiem nieuwzględnionych uwag 
dotyczących projektu planu Rada Miejska Leszna 
nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXVII/446/2009

Rady miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ｧLeszczynkaｦ w Lesznie.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2004 r. 
Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492, 
Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, Dz.U.2007 r. Nr 127 poz. 880 oraz z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska Leszna 
rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 
pópn. zm.) zadania wEasne gminy.

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za-

pisane zostaEy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerące do zadaG wEasnych gminy:

L.p. Symbole terenów 
funkcjonalnych Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1. 23ZP tereny zieleni urz0dzonej
2. 24ZP/US tereny zieleni urz0dzonej oraz usJug sportu i rekreacji 
3. 1KDz tereny dróg publicznych - zbiorczych 
4. 2KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
5. 3KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
6. 4KDz tereny dróg publicznych - zbiorczych 
7. 6KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
8. 7KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
9. 8KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
10. 13KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
11. 14KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
12. 16KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
13. 17KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
14. 20KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
15. 21KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
16. 23KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
17. 24KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
18. 25KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
19. 26KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
20. 27KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
21. 29KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
22. 30KDz tereny dróg publicznych - zbiorczych 
23. 31KDx tereny publicznych ci0gów pieszych 
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UCHWADA Nr XLII/546/2009 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego terenu przy ulicach Grabowska - Nowa Krępa

Na podstawie: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
w związku uchwaEą nr IX/100/2007 Rady Miejskiej 
Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2007 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Os-
trowa Wielkopolskiego terenu przy ulicach Grabow-

ska - Nowa Krępa, po stwierdzeniu jego zgodno[ci 
z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów 
Wielkopolski, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskie-

go uchwala, co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielko-

L.p. Symbole terenów 
funkcjonalnych Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1. 23ZP tereny zieleni urz0dzonej
2. 24ZP/US tereny zieleni urz0dzonej oraz usJug sportu i rekreacji 
3. 1KDz tereny dróg publicznych - zbiorczych 
4. 2KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
5. 3KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
6. 4KDz tereny dróg publicznych - zbiorczych 
7. 6KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
8. 7KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
9. 8KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
10. 13KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
11. 14KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
12. 16KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
13. 17KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
14. 20KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
15. 21KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
16. 23KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
17. 24KDl tereny dróg publicznych - lokalnych 
18. 25KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
19. 26KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
20. 27KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
21. 29KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
22. 30KDz tereny dróg publicznych - zbiorczych 
23. 31KDx tereny publicznych ci0gów pieszych 

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-

nych w §1:
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym między inny-

mi ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamó-

wieG publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 
ustawą o gospodarce komunalnej i Prawem ochrony 
[rodowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji okre[lonych w §1 
more ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z 
zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o 
ile nie nastąpi naruszenie ustaleG planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruk-

tury technicznej inwestycji nie

wyszczególnionych w §1, jest przedmiotem umo-

wy zainteresowanych stron.

§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruk-

tury technicznej, ujętych w niniejszym planie, które 

nalerą do zadaG wEasnych gminy, podlega przepi-
som ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z 
pópniejszymi zmianami), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy okre[la Rada Miej-
ska p.n.: ｧWieloletni Plan Inwestycyjnyｦ,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 
miasta ustala się w uchwale budretowej,

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budretowy ujmowane są w wykazie 
stanowiącym zaEącznik do uchwaEy budreto-

wej, zwanym ｧWieloletnie programy inwesty-

cyjneｦ.

§4. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybu-

cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa 
realizowane będą w sposób okre[lony w art. 7 usta-

wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. Nr 54 poz. 348 z pópniejszymi zmianami).


