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Załącznik nr 11 
do uchwały Nr XXXV/226/09 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 
 

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANA  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2010 

 
Nazwa sołectwa Dz. Rozdz. Zazwa zadania Kwota w zł. 

Baszków 921 92109 Budowa ogrodzenia wokół świtlicy  27.714,00 
Bestwin 921 92109 Wymiana okien w świetlicy  13.176,00 
Chachalnia 921 92109 Remont świetlicy wiejskiej  10.402,00 
Konarzew 921 92109 Częściowe ocieplenie świetlicy  21.398,00 
Perzyce 921 92109 Remont parkingu wokół świetlicy  11.244,00 
Ruda 921 92109 Remont chodników przy świetlicy  8.817,00 
Razem    92.751,00 

 
 
1961 
UCHWAŁA Nr LII/295/2010 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU 
z dnia 23 lutego 2010 r. 
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek – miasto Okonek 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Okonku uchwala, co następuje: 
 
ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 
 
§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Okonek z częścią przyległych terenów 
obrębu Anielin, stwierdzając jego zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Okonek, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/169/05 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 grudnia 2005 r. 
2. Granica opracowania - uchwalenia planu określona została na rysunku planu. 
3. Integralną częścią uchwały są: 
1) rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 i 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 (z podziałem na 
sekcje A, B, C, D, E i F) do niniejszej uchwały; 
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
stanowiące załącznik nr 3. 
§2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny oznaczone na rysunku literami: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
3) U – tereny zabudowy usługowej, 
4) RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich, 
5) RM – tereny zabudowy zagrodowej, 
6) R – tereny rolnicze,  
7) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
8) ZP – tereny zieleni ogólnodostępnej, 
9) ZR – tereny zieleni rekreacyjnej, 
10) ZC – tereny cmentarzy, 
11) ZD – tereny ogrodów działkowych,  
12) ZL – tereny lasów, 
13) ZN – tereny zieleni nieurządzonej, 
14) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych (jeziora, strumienie, kanały itp.), 
15) KD – tereny dróg publicznych, 
16) KDW – tereny dróg wewnętrznych, 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 
ze zmianami), Rada Miejska w Okonku uchwala, co 
następuje:

ROZDZIAD I
Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Okonek z czę[cią 
przylegEych terenów obrębu Anielin, stwierdzając 
jego zgodno[ć z ustaleniami Studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Okonek, uchwalonego uchwaEą Nr 
XXXVI/169/05 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 
grudnia 2005 r.

2. Granica opracowania - uchwalenia planu okre-
[lona zostaEa na rysunku planu.

3. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysoko-

[ciowej w skali 1:1000 i 1:2000, stanowiący za-
Eącznik nr 1 (z podziaEem na sekcje A, B, C, D, E i F) 
do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku o 
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej 
uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku o 

sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych stanowiące zaEącznik nr 3.

§2. 1. Przedmiotem ustaleG planu są tereny ozna-
czone na rysunku literami:

1) MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,

2) MW ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej,

3) U ｠ tereny zabudowy usEugowej,
4) RU ｠ tereny obsEugi produkcji w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, le-
[nych i rybackich,

5) RM ｠ tereny zabudowy zagrodowej,
6) R ｠ tereny rolnicze, 
7) P ｠ tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i 

magazynów,
8) ZP ｠ tereny zieleni ogólnodostępnej,
9) ZR ｠ tereny zieleni rekreacyjnej,
10) ZC ｠ tereny cmentarzy,
11) ZD ｠ tereny ogrodów dziaEkowych, 
12) ZL ｠ tereny lasów,
13) ZN ｠ tereny zieleni nieurządzonej,
14) WS ｠ tereny wód powierzchniowych [ródlą-

dowych (jeziora, strumienie, kanaEy itp.),
15) KD ｠ tereny dróg publicznych,
16) KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych,
17) Kx ｠ tereny komunikacji pieszej i rowerowej,
18) Tereny infrastruktury technicznej:
E - elektroenergetyki
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UCHWADA Nr LII/295/2010 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek ｠ 
miasto Okonek



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 105 ｠ 11277 ｠ Poz. 1961

G  - gazownictwa
W - wodociągów
K - kanalizacji
T - telekomunikacji
2. Zakres ustaleG obejmuje:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnych funkcjach lub rórnych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej;

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

3. Ustala się jako obowiązujące ustalenia zawarte 
na rysunku planu:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 
zagospodarowania,

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy.

4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-
Ey mowa jest o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Oko-
nek w granicach opracowania;

2) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji zgodnym z oznacze-
niem graficznym na rysunku planu;

3) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć Eączną powierzchnię poziomych rzutów 
wszystkich istniejących i projektowanych budyn-
ków oraz wiat na dziaEce, z wyEączeniem elementów 
nadwieszonych wystających poza obrys budynku 
jak balkony, wykusze, okapy, gzymsy itp.;

4) powierzchni biologicznie czynnej - nalery przez 
to rozumieć powierzchnię nie utwardzoną, z wy-
tworzoną warstwą glebową, pokrytą trwaEą ro[lin-
no[cią; 

5) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć funkcję terenu, która przewara na obsza-
rze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

6) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię dotyczącą lica [ciany budynku trwa-
le związanej z gruntem (nie dotyczy linii zabudowy 
czę[ci nadwieszonych budynku), wyznaczającą 
usytuowanie zabudowy na dziaEce budowlanej;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię dotyczącą wszystkich elementów 
budynku trwale związanych z gruntem, okre[lającą 
maksymalny zasięg zabudowy w obrębie dziaEki bu-
dowlanej;

8) elewacji frontowej ｠ nalery przez to rozumieć 
[cianę budynku przylegającą do obowiązującej li-
nii zabudowy lub terenu komunikacji KD (KDW), z 
którego odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie na 
dziaEkę;

9) budynkach projektowanych ｠ nalery przez to 
rozumieć budynki nowo budowane lub istniejące - 
podlegające przebudowie, odbudowie, nadbudowie 
i rozbudowie;

10) rewaloryzacji - nalery przez to rozumieć ada-

ptację budynku lub zespoEu budynków zabytkowych 
na obszarze historycznej zabudowy do wspóEcze-
snych potrzeb urytkowych, poEączoną z odpowied-
nim zakresem przebudowy budynków oraz obsEugu-
jących je sieci i urządzeG infrastruktury technicznej;

11) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie wykonane z elementów metalo-
wych, drewnianych lub ceramicznych, z bezwzględ-
nym wyEączeniem prefabrykatów betonowych;

12) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o spadku poEaci min. 30°;

13) strefie technicznej/kontrolowanej ｠ nalery 
przez to rozumieć teren, na którym morliwo[ć inwe-
stowania ograniczona jest przepisami szczególnymi, 
dotyczącymi sieci infrastruktury technicznej;

14) strefie ochronnej ujęcia wody ｠ nalery przez 
to rozumieć teren, na którym obowiązują zakazy, 
nakazy i ograniczenia w zakresie urytkowania grun-
tów oraz korzystania z wody, zgodnie z przepisami 
szczególnymi;

15) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to ro-
zumieć dziaEalno[ć nie zaliczaną do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaEywać na [rodo-
wisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, której wykonywanie:

- odbywa się przy zapewnieniu ochrony uzasad-
nionych interesów osób trzecich, 

- zapewnia dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
haEasu jak dla terenów mieszkaniowo-usEugowych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

- nie jest związane ze staEymi bądp okresowymi 
uciąrliwo[ciami dla [rodowiska w formie zjawisk 
fizycznych lub stanów utrudniających rycie i funk-
cjonowanie ludzi poprzez emisję: haEasu, odorów, 
zanieczyszczeG do atmosfery, wibracji, pól elektro-
magnetycznych;

16) zieleni rekreacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
zieleG przydomowych ogrodów, sadów itp, będącą 
przedEureniem budowlanych dziaEek wEasno[cio-
wych.

5. Tereny wymienione w §2. ust. 1 o tej samej 
funkcji, lecz o rórnych zasadach zabudowy i zago-
spodarowania ustalonych niniejszą uchwaEą lub roz-
dzielone terenami o innej funkcji oznaczono wyrór-
nikami cyfrowymi (1, 2, 3,...).

6. W budynkach z dachami stromymi dopuszcza 
się sytuowanie lukarn i okien poEaciowych.

7. W przypadku wyznaczenia na dziaEce budowla-
nej dwóch lub więcej obowiązujących linii zabudo-
wy, poEoronych względem siebie pod kątem innym 
nir kąt prosty, ustala się morliwo[ć wyboru jednej z 
nich jako linii zabudowy obowiązującej.

8. Na dziaEkach budowlanych, dla których nie 
wyznaczono linii zabudowy, wszelkie dziaEania bu-
dowlane normują aktualnie obowiązujące warunki 
techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.

9. Do czasu realizacji zaEoreG planu tereny pozo-
stają w urytkowaniu dotychczasowym.
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§3. Ustala się ochronę warto[ci archeologicznych 
i architektonicznych na terenie objętym planem:

1) obiekty znajdujące się pod ochroną konserwa-
torską nalery utrzymywać w dobrym stanie tech-
nicznym, zachowując ich bryEę, gabaryty, historycz-
ne podziaEy stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycie 
i ksztaEt dachu, a wszelkie prace winny być uzgad-
niane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Poznaniu Delegatura w Pile;

a) obiekty pod ochroną konserwatorską:
1. ko[cióE ewangelicki, ob. katolicki parafialny 

p.w. NMP od Wykupu Niewolników, mur., 1856 r.,
2. zespóE sądu:
a) sąd, ob. UM, ul. NiepodlegEo[ci 53, mur., 1883 

r.,
b) areszt, ob. UM, ul. NiepodlegEo[ci 53b, mur., 

pocz. XX w.,
3. szkoEa, ul. NiepodlegEo[ci 23, mur., pocz. XX 

w.,
4. szkoEa, ul. NiepodlegEo[ci 24, mur., l. 20-te XX 

w.,
5. poczta, ul. NiepodlegEo[ci 21, mur., k. XIX w.,
6. wiera widokowa przy drodze do Lotynia, mur., 

XIX/XX w.,
7. kaplica cmentarna, mur., l. 30-te XX w.,
8. cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, 

ul. Cmentarna, poE. XIX w.,
9. cmentarz komunalny, nieczynny, ul. Cmentar-

na, poE. XIX w.,
10. cmentarz komunalny, czynny, ul. Cmentarna, 

1950 r.,

ul. ChEopickiego
11. dom nr 1, mur., 2 poE. XIX w.,
12. dom nr 2, mur., 2 poE. XIX w.,
13. dom nr 5, mur., 2 poE. XIX w.,
14. dom nr 6, mur., 2 poE. XIX w.,
15. dom nr 9, mur., 1 ćw. XX w.,
16. dom nr 11, mur., l. 30-te XX w.,
17. dom nr 12, mur., l. 30-te XX w.,
18. dom nr 14, mur., pocz. XX w.,
19. dom nr 17, mur., l. 30-te XX w.,
20. dom nr 18, mur., l. 30-te XX w.,
21. dom nr 19, mur., l. 30-te XX w.,
22. dom nr 20/21, mur., 1 ćw. XX w.,
23. dom nr 22, mur., l. 30-te XX w.,
24. dom nr 23, mur., l. 30-te XX w.,
25. dom nr 26, mur., l. 30-te XX w.,
26. dom nr 29, mur., l. 30-te XX w.,
27. dom nr 32, mur., pocz. XX w.,
28. dom nr 33, mur., 1 ćw. XX w.,
29. dom nr 36, mur., 1920 r.,
30. dom nr 37, mur., 1 ćw. XX w.,
31. dom nr 40, mur., 2 poE. XIX w.,
32. dom nr 43, mur., pocz. XX w.,
33. dom nr 44, mur., pocz. XX w.,
34. dom nr 47, mur., 2 poE. XIX w.,

ul. Chojnicka

35. dom nr 1, mur., k. XIX w.,

ul. Chrobrego
36. dom nr 4/3, mur., pocz. XX w.,
37. dom nr 6, mur., ok. 1930 r.,
38. dom nr 7, mur., ok. 1930 r.,
39. dom nr 8/9, mur., ok. 1930 r.,
40. dom nr 10, mur., ok. 1930 r.,
41. dom nr 11, mur., ok. 1930 r.,

ul. Kolejowa
42. dom nr 2, mur., ok. 1930 r.,
43. dom nr 4/6, mur., ok. 1930 r.,
44. dom nr 16, ob. Nadle[nictwo, mur., k. XIX 

w.,
45. dom nr 34, mur., ok. 1930 r.,
46. dom nr 36, mur., ok. 1930 r.,
47. dom nr 41, mur., l. 30-te XX w.,
48. dom nr 46, mur., l. 30-te XX w.,
49. dom nr 50, mur., l. 30-te XX w.,
50. dom nr 58, mur., l. 30-te XX w.,
51. dom nr 62, mur., l. 20-te XX w.,
52. dom nr 66, mur., l. 20-te XX w.,
53. dom nr 68, mur., l. 30-te XX w.,
54. dom nr 79, mur., 1924 r.,
55. dom bez n-ru na rogu ul. PoznaGskiej, mur., l. 

30-te XX w.,

ul. Le[na
56. zagroda nr 33:
a) dom, mur., pocz. XX w.,
b) stodoEa, mur./szach., k. XIX w.,
57. dom nr 4, mur., ok. 1930 r.,
58. dom nr 7, mur./drewno, 1 ćw. XX w.,
59. dom nr 11, mur., 2 poE. XIX w.,
60. dom nr 12, mur., 4 ćw. XIX w.,
61. dom nr 13, mur., 4 ćw. XIX w.,
62. dom nr 14/15, mur., k. XIX w.,
63. dom nr 17, mur., pocz. XX w.,
64. dom nr 20, mur., 1 ćw. XX w.,
65. dom nr 36, mur., k. XIX w.,
66. dom nr 37, mur./szach., 4 ćw. XIX w.,
67. dom nr 38, mur., 4 ćw. XIX w.,
68. dom nr 39, mur., pocz. XX w.,
69. dom nr 40, mur., pocz. XX w.,
70. dom nr 44, mur., 1 ćw. XX w.,

ul. Lipowa
71. dom nr 1d, mur., l. 30-te XX w.,
72. dom nr 1e/1f, mur., ok. 1930 r.,
73. dom nr 2, mur., 2 poE. XIX w.,
74. dom nr 3, mur., k. XIX w.,
75. dom nr 4, mur., pocz. XX w.,
76. dom nr 5, mur., 4 ćw. XIX w.,
77. dom nr 8, mur., 1 ćw. XX w.,
78. dom nr 10, mur., ok. 1930 r.,
79. dom nr 12, mur., l. 20-te XX w.,
80. dom nr 16, mur., 2 poE. XIX w.,
81. dom nr 17, mur., XIX/XX w.,
82. dom nr 20, mur., 1 ćw. XX w.,
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83. dom nr 22, mur., k. XIX w.,
84. dom nr 24, szach., 2 poE. XIX w.,
85. dom nr 25, mur., 4 ćw. XIX w.,
86. dom nr 26, mur., 1 ćw. XX w.,
87. dom nr 35, mur., pocz. XX w.,
88. dom nr 36, mur., l. 20-te XX w.,
89. dom nr 39a, mur., 1910 r.,

ul. 1-go Maja
90. dom nr 1, mur., k. XIX w.,
91. dom nr 3, mur., k. XIX w.,
92. dom nr 4, mur., 2 poE. XIX w.,
93. dom nr 6, mur., k. XIX w.,
94. dom nr 7, mur., 2 poE. XIX w.,
95. dom nr 10, mur., 2 poE. XIX w.,
96. dom nr 14, mur., k. XIX w.,
97. dom nr 30, mur., pocz. XX w.,
98. dom nr 40, mur., 2 poE. XIX w.,

ul. NiepodlegEo[ci
99. dom nr 2, mur., k. XIX w.,
100. dom nr 3, mur., 2 poE. XIX w.,
101. dom nr 5, mur., 2 poE. XIX w.,
102. dom nr 6, mur., k. XIX w.,
103. dom nr 7, mur., k. XIX w.,
104. dom nr 16, mur., 4 ćw. XIX w.,
105. dom nr 16a, mur., 1 ćw. XX w.,
106. dom nr 17, mur., 4 ćw. XIX w.,
107. dom nr 25, mur., 4 ćw. XIX w.,
108. dom nr 29, mur., pocz. XX w.,
109. dom nr 34, mur., 1 ćw. XX w.,
110. dom nr 37, mur., k. XIX w.,
111. dom nr 47, mur., pocz. XX w.,
112. dom nr 49, mur., 4 ćw. XIX w.,
113. dom nr 52, mur., 4 ćw. XIX w.,
114. dom nr 53a, mur., pocz. XX w.,
115. dom nr 57, mur., k. XIX w.,
116. dom nr 58, mur., 2 poE. XIX w.,
117. dom nr 63, mur., l. 30-te XX w.,
118. dom nr 66, mur., pocz. XX w.,
119. dom nr 68, mur., l. 30-te XX w.,
120. dom nr 69, mur., l. 30-te XX w.,
121. dom nr 72, mur., l. 30-te XX w.,
122. dom nr 73, mur., ok. 1930 r.,
123. dom nr 75, mur., l. 30-te XX w.,

ul. PoznaGska
124. dom nr 1, mur., l. 30-te XX w.,
125. dom nr 2, mur., l. 30-te XX w.,
126. dom nr 4, mur., l. 30-te XX w.,
127. dom nr 5, mur., l. 30-te XX w.,
128. dom nr 6, mur., l. 30-te XX w.,
129. dom nr 8, mur., l. 30-te XX w.,

ul. SzczeciGska
130. dom nr 1, mur., poE. XIX w.,
131. dom nr 2, mur., poE. XIX w.,
132. dom nr 3, mur., k. XIX w.,
133. dom nr 12, mur., pocz. XX w.,
134. dom nr 12a, mur., pocz. XX w.,

135. dom nr 16, mur., poE. XIX w.,
136. dom nr 17, mur., 2 poE. XIX w.,
137. dom nr 18, mur., poE. XIX w.,
138. dom nr 19, mur., 2 poE. XIX w.,
139. dom nr 20, mur., 2 poE. XIX w.,
140. dom nr 21, mur., k. XIX w.,
141. dom nr 22, mur., 2 poE. XIX w.,
142. dom nr 5, mur., l. 30-te XX w.,
143. dom nr 24, mur., 1 ćw. XX w.,
144. dom nr 25, mur., 2 poE. XIX w.,

ul. Wojska Polskiego
145. dom nr 1, mur., pocz. XX w.,
146. dom nr 4, mur., XIX/XX w.,
147. dom nr 5, mur., ok. 1930 r.,
148. dom nr 10, mur., l. 30-te XX w.,
149. dom nr 13, mur., l. 30-te XX w.,
150. dom bez n-ru, mur., 1 ćw. XX w.,

Plac Wolno[ci
151. zagroda nr 10:
a) dom, mur., XIX/ XX w.,
b) budynek gospodarczy, mur./szach., pocz. XX 

w.,
152. dom nr 3, mur., XIX/XX w.,
153. dom nr 5, mur., 2 poE. XIX w.,
154. dom nr 6, mur., 2 poE. XIX w.,
155. dom nr 7, mur., 2 poE. XIX w.,
156. dom nr 8, mur., 2 poE. XIX w.,
157. dom nr 9, mur., 2 poE. XIX w.,
158. dom nr 10, mur., XIX/XX w.,
2) na prace ziemne w obszarze strefy ochrony 

stanowisk archeologicznych obowiązuje uzyskanie 
pozwolenia konserwatorskiego na prace archeolo-
giczne i wykopaliskowe, przed uzyskaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę,

3) wyznacza się strefy C ochrony konserwator-
skiej cmentarzy:

a) ochronie podlegają:
- historyczne elementy maEej architektury: ogro-

dzenia, bramy, kapliczki itp.,
- skEad gatunkowy i rozplanowanie zieleni,
- obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej,
- pradziejowe, [redniowieczne i noworytne na-

warstwienia kulturowe;
b) obowiązuje:
- trwaEe zachowanie w/w elementów historyczne-

go ukEadu przestrzennego,
- uzyskanie opinii WKZ na wszelkie prace remon-

towo-budowlane, inrynieryjne i ziemne w granicach 
strefy ｧCｦ,

- uzyskanie opinii WKZ na prace porządkowe jak 
wycinka drzew, grodzenie,

- na wszelkie prace ziemne w obszarze strefy 
ochrony konserwatorskiej obowiązuje uzyskanie po-
zwolenia konserwatorskiego na prace archeologicz-
ne i wykopaliskowe;

4) wyznacza się strefę [cisEej ochrony historycz-
nego ukEadu urbanistycznego:

a) ochronie podlegają:
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- historyczny ukEad komunikacyjny: rozplanowa-
nie ulic i placów oraz ich zachowane oryginalne na-
wierzchnie,

- historyczne linie regulacyjne zabudowy i podziaEy 
wEasno[ciowe, 

- historycznie zlokalizowane tereny zielone (cmen-
tarze, parki) oraz skEad gatunkowy zieleni,

- rozplanowanie zabudowy, rodzaj materiaEu bu-
dowlanego,

- formy zabudowy z gabarytami wysoko[ciowymi, 
ksztaEtem dachów, detalami elewacyjnymi,

- historyczne elementy maEej architektury: ogro-
dzenia, bramy itp.,

- pradziejowe, [redniowieczne i noworytne na-
warstwienia kulturowe;

b) obowiązuje:
- trwaEe zachowanie w/w elementów historyczne-

go ukEadu przestrzennego
- uzyskanie opinii WUOZ na wszelkie prace remon-

towo-budowlane i inrynieryjne w granicach strefy 
ｧAｦ,

- uzyskanie od WUOZ wytycznych konserwator-
skich do projektowania a następnie uzgodnienie do-
kumentacji projektowej,

- uzgodnienie z WUOZ planowanej zmiany sposo-
bu urytkowania obiektów wpisanych do rejestru za-
bytków i objętych ochroną konserwatorską,

- na wszelkie prace ziemne obowiązuje uzyskanie 
pozwolenia konserwatorskiego na prace archeolo-
giczne i wykopaliskowe;

5) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i 
nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie praw-
nej zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o 
ochronie zabytków.

§4. Ustalenia ekologiczne.
1) Teren objęty planem lery w obszarze wysokiej 

ochrony wód podziemnych OWO.
2) Na terenie objętym planem miejscowym zabra-

nia się lokalizacji ferm hodowlanych.
3) Ustala się obowiązek podEączenia do sieci wo-

dociągowej, kanalizacji [ciekowej i sieci elektrycz-
nej oraz na terenach usEugowych i przemysEowych 
do sieci kanalizacji deszczowej.

4) Ustala się obowiązek podEączenia do sieci gazo-
wej lub budowę instalacji grzewczych na ekologicz-
ne pródEa energii.

5) Do czasu realizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej dopuszcza się: stosowanie indywidualnych 
urządzeG do gromadzenia nieczysto[ci pEynnych ｠ 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych na [cieki, 
z których będą one regularnie wyworone przez kon-
cesjonowanego przewopnika do oczyszczalni [cie-
ków oraz budowę lokalnych ujęć wody, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; zabrania się budowy przydo-
mowych oczyszczalni [cieków.

6) Zagospodarowanie odpadów komunalnych: po-
siadacz odpadów jest obowiązany do ich selektyw-
nego gromadzenia w przeznaczonych do tego po-

jemnikach w celu poddania ich odzyskowi, a jereli 
z przyczyn technologicznych jest on niemorliwy lub 
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, odpady te powinien przekazać do 
unieszkodliwienia w sposób zgodny z wymaganiami 
ochrony [rodowiska oraz gminnym planem gospo-
darki odpadami.

7) Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 
przez posiadacza odpadów zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

8) Ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeG 
do atmosfery nie more powodować przekroczenia 
dopuszczalnych norm oraz warto[ci odniesienia 
substancji w powietrzu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi w zakresie ochrony powietrza.

9) W celu zwiększenia powierzchni ekopozytyw-
nych na terenach mieszkalnych wykonanie na-
wierzchni utwardzonych (jak dojazdy do garary, 
[cierki rowerowe itp.) z materiaEów takich jak kost-
ka brukowa, betonowa itp., uEoronych w sposób 
umorliwiający infiltrację do gruntu wód opadowych 
i roztopowych.

10) Ustala się ochronę istniejących drzew i za-
drzewieG poza obrysem budynku przewidzianym 
w projekcie budowlanym oraz nasadzenia nowych 
drzew i krzewów w ramach dziaEek wEasnych; do-
puszcza się cięcia sanitarne oraz wycinkę drzew w 
trójkątach widoczno[ci ulic.

11) Ustala się ochronę drzewostanów [ródpól-
nych i przydrornych oraz ochronę naturalnych i 
sztucznych zbiorników wodnych (stawy, strugi, 
rowy melioracyjne itp.) wraz z ro[linno[cią porasta-
jącą brzegi.

12) Ustala się następujący sposób postępowania 
z masami ziemnymi z wykopów budowlanych, speE-
niającymi standardy jako[ci gleby i ziemi zgodnie z 
przepisami odrębnymi:

a) warstwę próchniczą nalery wykorzystać do 
urządzenia terenów zielonych,

b) nadwyrki ziemi nieorganicznej nalery wykorzy-
stać do rekultywacji, nasypów itp. w porozumieniu 
z administracją gminy. 

Masy ziemne nie speEniające standardów jako[ci 
gleby i ziemi podlegają przepisom ustawy o odpa-
dach.

13) Wszelkie oddziaEywania związane z prowadzo-
ną dziaEalno[cią usEugową i produkcyjną nie mogą 
powodować przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska, okre[lonych przepisami odrębnymi, poza 
terenem do którego inwestor posiada tytuE prawny.

§5. Ustala się następujące zasady obsEugi w za-
kresie infrastruktury technicznej terenu objętego 
planem zagospodarowania przestrzennego:

1. Zaopatrzenie w wodę.
Miasto Okonek zaopatrywane jest z dwóch ujęć 

wody, zlokalizowanych przy ul. NiepodlegEo[ci i ul. 
Kolejowej. 

W skEad ujęcia przy ul. NiepodlegEo[ci wchodzą 
dwie studnie gEębinowe, Nr 2 i Nr 3, o zatwier-
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dzonych zasobach eksploatacyjnych w ilo[ci 62,0 
m³/h, oraz stacja uzdatniania wody zlokalizowana 
w budynku wolnostojącym, w skEad której wchodzą 
odrelaziacze, hydrofory i chlorator, której zdolno[ć 
produkcyjna wynosi 30,0 m³/h.

Natomiast pródEem wody dla ujęcia wody przy ul. 
Kolejowej, jest jedna studnia gEębinowa o zatwier-
dzonych zasobach eksploatacyjnych w ilo[ci 41,4 
m³/h, oraz stacja uzdatniania wody o zdolno[ci pro-
dukcyjnej 9,6 m³/h.

Wszystkie studnie posiadają wyznaczone stre-
fy ochronne o promieniu 10.0 m obejmujące teren 
ochrony bezpo[redniej, w których obowiązuje: za-
kaz urytkowania terenu do celów niezwiązanych z 
eksploatacją ujęcia wody, odprowadzanie wód opa-
dowych w sposób uniemorliwiający przedostawa-
nie się ich do urządzeG sEurących do poboru wody, 
zagospodarowanie terenu zielenią, odprowadzanie 
poza granice terenu ochrony bezpo[redniej [cieków 
z urządzeG sanitarnych, przeznaczonych do urytku 
osób zatrudnionych przy obsEudze urządzeG sEurą-
cych do poboru wody, ograniczenie do niezbędnych 
potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy 
obsEudze urządzeG sEurących do poboru wody, na-
kaz ogrodzenia terenu. 

Studnia Nr 2 na ujęciu wody przy ul. Niepodle-
gEo[ci, wymaga po[redniej strefy ochrony sanitarnej 
ujęcia wody, gdyr w jej profilu brak jest warstwy 
izolacyjnej, studnia ta jest eksploatowana jako awa-
ryjna. W pozostaEych studniach, warstwy posiada-
ją dobre zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, 
gdyr w ich profilach hydrogeologicznych znajdują 
się warstwy gliny zwaEowej.

Docelowo pokrycie zapotrzebowania wody dla 
miasta przewiduje się z eksploatacji studni Nr 3 
przy ul. NiepodlegEo[ci i studni przy ul. Kolejowej. 
Remontu oraz rozbudowy wymagać będą stacje 
uzdatniania wody. Dla poprawy pracy wodociągu w 
godzinach szczytu, planowana jest budowa zbiorni-
ka wyrównawczego o pojemno[ci 1000 m³, co po-
zwoli magazynować nadmiar produkowanej wody 
na ujęciach w Okonku oraz caEodobowo nadmiar z 
ujęcia w Brokęcinie. Zbiornik zlokalizowany będzie 
w póEnocnej czę[ci miasta na najwyrszym wznie-
sieniu. 

Obecnie wykonane jest spięcie gEównych sieci wo-
dociągowych, poszczególnych ukEadów. Docelowo 
wymagana będzie rozbudowa sieci w miarę potrzeb 
rozwojowych miasta oraz budowa magistrali wodo-
ciągowej z ujęcia wody w Brokęcinie do zbiornika.

2. Odprowadzenie [cieków komunalnych.
Miasto Okonek posiada mechaniczno ｠ biologicz-

ną oczyszczalnie [cieków, typu ELA o wydajno[ci 
750,0 m³/d, w skEad której wchodzi: komora denitry-
fikacji, stanowisko dozowania PIX, zbiornik u[red-
niający, stacja dmuchaw, punkt zlewny dla odnowy 
[cieków doworonych oraz poletka osadowe. Jest 
to obiekt o nowoczesnej technologii, pozwalający 
uzyskać odpowiedni stopieG oczyszczania [cieków 
komunalnych. Zcieki po oczyszczeniu odprowadzo-

ne są do rzeki Czarnej, będącej dopEywem Gwdy. 
Docelowo projektuje się rozbudowę o jeszcze 

jedną komorę biologiczną o przepustowo[ci 250,0 
m³/d, co pozwoli przejąć [cieki z nieskanalizowanej 
czę[ci miasta i projektowanej rozbudowy oraz z ca-
Eej póEnocnej czę[ci gminy. 

Rozbudowy wymaga grawitacyjno ｠ pompowy 
ukEad sieci kanalizacji [ciekowej, dla nieskanalizo-
wanej czę[ci miasta oraz dla potrzeb nowoinwe-
stowanych terenów. Ze względu na urozmaiconą 
konfigurację terenu na obrzerach miasta, dopuszcza 
się, zastosowanie indywidualnych przepompowni, 
przekazujących [cieki do kanaEu grawitacyjnego (ka-
nalizację ci[nieniową).

3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych.

Istniejące odcinki kanalizacji deszczowej o do[ć 
znacznych [rednicach w centrum miasta, odprowa-
dzają nieoczyszczone wody opadowe do rzeki Czar-
nej. W miarę morliwo[ci nalery wykorzystać przepu-
stowo[ć istniejących kanaEów, na wylotach których 
projektuje się budowę oczyszczalni wód opado-
wych, wówczas zaistnieje morliwo[ć rozbudowy 
istniejących ukEadów, dla potrzeb nowoinwestowa-
nych terenów. Projektowane kanaEy deszczowe na 
wylotach winny być bezwzględnie wyposarone w 
oczyszczalnie wód opadowych. GEówne przebiegi 
nowych kanaEów deszczowych, nalery lokalizować 
w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyj-
nych, natomiast lokalizacje oczyszczalni wód opa-
dowych przewidziano na terenach ZP. Wody opa-
dowe z obrzernych terenów miasta odprowadzane 
będą powierzchniowo, poprzez infiltracji do grun-
tu. W celu prawidEowego prowadzenia inwestycji 
w tym zakresie, nalery opracować dokumentacje 
techniczną, obejmującą teren caEego miasta.

4. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów.
Odpady komunalne będą gromadzone selektywnie 

przez posiadaczy odpadów w przeznaczonych do 
tego celu pojemnikach, zlokalizowanych w wyzna-
czonym miejscu na terenie dziaEki. Odpady w pierw-
szej kolejno[ci poddane będą odzyskowi, a je[li jest 
to niemorliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, przekazane będą 
do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o odpa-
dach oraz gminnym planem gospodarki odpadami.

5. Zaopatrzenie w gaz.
MieszkaGcy miasta zaopatrywani są w gaz ziem-

ny, zaazotowany, przewodowy. 
Zaopatrzenie nowoprojektowanych terenów, 

przewiduję się poprzez rozbudowę istniejącej sieci 
gazociągów [redniego ci[nienia. Wyprowadzonych 
ze stacji redukcyjno ｠ pomiarowej pierwszego stop-
nia dla miasta Okonka, której przepustowo[ć wy-
nosi 3000 m³/h. W bilansie uwzględniono potrzeby 
rozwojowe miasta. SzczegóEowe warunki wEącze-
nia nalery kardorazowo, indywidualnie, uzyskać w 
Wielkopolskiej SpóEki Gazowniczej Sp. z.o.o.

WzdEur gazociągu ustala się strefę ochronną o 
szeroko[ci 70 m (po 35 m od osi gazociągu) ｠ w 
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której obowiązuje zakaz lokalizowania budynków. 
W strefie ochronnej dopuszcza się sytuowanie skEa-
dów i magazynów, dróg, parkingów, przewodów 
infrastruktury technicznej, zieleni wysokiej i innych 
elementów zagospodarowania terenu ｠ w porozu-
mieniu z operatorem sieci. 

WzdEur gazociągu ustala się strefę kontrolowaną 
o szeroko[ci 6 m (po 3 m od osi gazociągu) ｠ w 
której obowiązuje zakaz lokalizowania budynków, 
urządzania staEych skEadów i magazynów, sadzenia 
drzew oraz w których nie powinna być podejmo-
wana radna dziaEalno[ć mogąca zagrozić trwaEo[ci 
gazociągu podczas jego eksploatacji.

6. Zaopatrzenie w ciepEo.
Poszczególni odbiorcy i zakEady zaopatrują się z 

indywidualnych pródeE ciepEa, natomiast budownic-
two wielorodzinne zaopatrywane jest z kotEowni lo-
kalnych. 

Ten sposób zaopatrywania poszczególnych grup 
odbiorców, akceptuje się na przyszEo[ć.

Ze względu na ochronę [rodowiska, zaleca się 
stosowanie ekologicznych czynników grzewczych, 
takie jak: gaz ziemny, energia elektryczna, paliwa 
olejowe, jak równier niekonwencjonalne pródEa cie-
pEa.

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną.
Miasto zaopatrywane jest w energię elektryczną 

liniami 15 kV z GPZ Okonek i stacjami transforma-
torowymi 15 / 04 kV, zlokalizowanymi na terenie 
miasta. Następnie liniami elektroenergetycznymi ni-
skich napięć energia elektryczna doprowadzana jest 
do odbiorców. 

Dla zaopatrzenia nowoprojektowanych terenów 
inwestycyjnych, przewiduje się lokalizację kolejnych 
stacji transformatorowych 15 / 04 kV na poszcze-
gólnych osiedlach, skąd liniami niskich napięć, ener-
gia elektryczna doprowadzana będzie do odbiorców.

W przypadku wystąpienia kolizji istniejących urzą-
dzeG elektroenergetycznych z projektowaną zabu-
dową, nalery wystąpić do gestora sieci o warunki 
techniczne dla ich przebudowy.

WzdEur linii energetycznych napowietrznych usta-
la się strefy techniczne o szeroko[ci: 15 m (po 7.5 
m od osi linii) dla linii 15 kV oraz 40 m (po 20 m od 
osi linii) dla linii 110 kV ｠ w których obowiązuje za-
kaz lokalizowania zabudowy mieszkalnej, a sposób 
zagospodarowania terenu nalery uzgadniać z wEa-
[ciwym operatorem sieci.

8. Telekomunikacja.
PodEączenie nowych abonentów odbywać się bę-

dzie poprzez rozbudowę istniejących sieci telekomu-
nikacyjnych w tym rejonie.

UzupeEnieniem Eączno[ci kablowej, będzie istnieją-
cy system telefonii bezprzewodowej.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

§6. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych MN:

1. Przeznaczenie podstawowe:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne z towarzy-

szącą zabudową gospodarczą,
2) morliwo[ć wbudowania usEug w budynek 

mieszkalny lub gospodarczy,
3) zabrania się lokalizowania nowych budynków 

o funkcji wyEącznie usEugowej, chyba, re zapisy 
szczegóEowe to umorliwiają,

4) w razie konieczno[ci dopuszcza się morliwo[ć 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez 
tereny MN.

2. Ustala się rzędną parteru na max 50 cm ponad 
poziomem terenu przy wej[ciu gEównym do budyn-
ku, o ile zapis szczegóEowy nie stanowi inaczej.

3. Ustala się morliwo[ć podpiwniczania budyn-
ków mieszkalnych, pod warunkiem speEnienia wy-
magaG zawartych w p. 2.

4. W przypadku dziaEek o powierzchni ponirej 400 
m2 nie stosuje się zapisu dotyczącego dopuszczal-
nej powierzchni zabudowy.

5. Garar z czę[cią gospodarczą ｠ wolno stojący, 
wbudowany lub dobudowany do budynku mieszkal-
nego.

6. Budynki gospodarcze na dziaEce budowlanej 
wyEącznie parterowe, z rzędną okapu na wysoko[ci 
max 3.0 m ponad poziomem terenu, powierzchnia 
zabudowy do 60 m2. 

7. Wszystkie budynki niemieszkalne usytuowane 
na dziaEce MN przykryte dachami o nachyleniu po-
Eaci 0-15°. 

8. Obowiązuje jednakowe nachylenie wszystkich 
poEaci dachu projektowanego budynku mieszkalne-
go.

9. Obowiązująca linia zabudowy dotyczy wyEącz-
nie budynków mieszkalnych.

10. Budynki znajdujące się poza obowiązującą i 
nieprzekraczalną linią zabudowy pozostają w tym 
usytuowaniu do zurycia technicznego; wyjątek sta-
nowią obiekty znajdujące się w ewidencji konser-
watorskiej, które podlegają ochronie i rewaloryzacji.

11. Dopuszcza się miejscowe wysunięcie czę[ci 
budynku (ryzalit, weranda itp.) do 1.5 m przed linię 
obowiązującą przy Eącznej szeroko[ci wysuniętych 
elementów [ciany frontowej nie przekraczającej 
30% jej dEugo[ci, nie dotyczy linii obowiązującej bę-
dącej jednocze[nie linią rozgraniczającą terenu.

12. Budynkom mieszkalnym, które posiadają da-
chy o niesymetrycznym nachyleniu poEaci, w przy-
padku przebudowy, rozbudowy lub remontu dachu 
nalery przywrócić symetrię dachu.

13. Dla terenów MN poziom haEasu nie more 
przekraczać dopuszczalnego poziomu haEasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

14. Dla terenów MN przylegających do 1KD, do 
czasu obnirenia klasy drogi, obowiązują linie nie-
przekraczalne:

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
czasowy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 25 m od pasa 
drogowego,
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- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
staEy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 50 m od pasa dro-
gowego.

15. Na terenach MN przylegających do 1KD do-
puszcza się stosowanie ｠ na granicy z pasem dro-
gowym drogi krajowej ｠ ogrodzeG peEnych o wyso-
ko[ci max 2.0 m.

16. Dla terenu oznaczonego:
1) 1MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii budynku 

istniejącego,
c) morliwy podziaE terenu na dwie dziaEki budowla-

ne lub budowa drugiego budynku mieszkalnego przy 
zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy 5.0 
m od linii rozgraniczającej pasa drogowego i 40.0 m 
od istniejącego budynku mieszkalnego,

d) wysoko[ć projektowanego budynku mieszkal-
nego - parter z poddaszem urytkowym w dachu 
stromym, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, 

e) nachylenie poEaci dachu budynku projektowa-
nego 40-45° ,

f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,

g) szeroko[ć elewacji frontowej 8.0 do 12.0 m,
h) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
i) budynek mieszkalny nr 75 objęty ochroną kon-

serwatorską;
2) 2MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) zabudowa mieszkalna w odlegEo[ci min. 50 m 

od granicy cmentarza ZC,
c) obowiązująca linia zabudowy w linii budynków 

istniejących,
d) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 40-45°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

e) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,

g) szeroko[ć elewacji frontowej 8.0 do 11.0 m,
h) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m, 
i) strefa techniczna linii energetycznej,
j) budynki objęte ochroną konserwatorską: nr 66, 

68, 69, 72, 73 i 75;
3) 3MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 10.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 40-45°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 

wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°,

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,

f) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 17.0 m,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
4) 4MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 10.0 

i 5.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego, 
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 40-45°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, bez podpiwniczenia, poziom posadzki par-
teru do 0.7 m nad poziomem terenu,

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 25% powierzchni dziaEki,

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
5) 5MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 8.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) zabudowa mieszkalna do II kondygnacji w tym 

poddasze urytkowe w dachu stromym, [cianka ko-
lankowa o wysoko[ci max 0.50 m, bez podpiwni-
czenia, 

d) nachylenie poEaci dachu 40-45°, gEówna kaleni-
ca równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,

f) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 16.0 m
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m; 
6) 6MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) zabudowa mieszkalna do II kondygnacji w tym 

poddasze urytkowe w dachu stromym, [cianka ko-
lankowa o wysoko[ci max 0.50 m, bez podpiwni-
czenia, 

d) nachylenie poEaci dachu 40-45°, gEówna kaleni-
ca równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,

f) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 16.0 m
a) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
7) 7MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 
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m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) budynki mieszkalne parterowe z morliwym pod-

daszem urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć 
[cianki kolankowej do 0.50 m,

d) nachylenie poEaci dachu 40-45°, gEówna kaleni-
ca równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dziaE-
kach projektowanych more stanowić max. 30% po-
wierzchni dziaEki,

f) szeroko[ć elewacji frontowej 11.0 do 16.0 m,
g) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 25% powierzchni dziaEki,
h) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
i) strefa techniczna linii energetycznej;
8) 8MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 14.0 do 20.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
9) 9MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 14.0 do 20.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
10) 10MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 

30-35°, 
d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 

linii zabudowy,
e) szeroko[ć elewacji frontowej 14.0 do 20.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
11) 11MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 14.0 do 20.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
12) 12MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego, 
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 16.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
13) 13MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii budynków 

istniejących,
c) budynki mieszkalne do dwóch kondygnacji 

mieszkalnych, przykryte stropodachem,
d) szeroko[ć elewacji frontowej 11.0 do 15.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
14) 14MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 0.0, 

4.0 i 6.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowe-
go,

c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 
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poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 9.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 40% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. Li-

powa nr 1d, 1e/1f, 3, 4 i 5;
15) 15MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy, 
b) obowiązująca linia zabudowy zmienna w od-

legEo[ci od 3.0 do 16.0 m od linii rozgraniczającej 
pasa drogowego,

c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 
poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
16) 16MN:
a) zabudowa istniejąca, morliwa budowa i rozbu-

dowa zgodnie z obowiązującymi warunkami tech-
nicznymi,

b) dopuszczalna wysoko[ć: parter z poddaszem 
urytkowym w dachu stromym, wysoko[ć [cianki 
kolankowej do 0.80 m,

c) nachylenie poEaci dachu 45°, gEówna kalenica 
równolegEa do linii rozgraniczającej ul. NiepodlegEo-
[ci,

d) ogrodzenie arurowe lub peEne o wysoko[ci max 
1.50 m,

e) strefa techniczna linii energetycznej;
17) 17MN:
a) zabudowa projektowana w nieprzekraczalnych 

liniach zabudowy,
b) budynki mieszkalne - parterowe z poddaszem 

urytkowym w dachu o nachyleniu poEaci 30-35°, 
z dopuszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci 
max 0.80 m,

c) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 16.0 m,
d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 25% powierzchni dziaEki,
e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
f) dojazd do dziaEek budowanych wyEącznie przez 

teren 1MW;
18) 18MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-
czającej pasa drogowego i w odlegEo[ci 5.0 m od 
linii rozgraniczającej pasa drogowego,

c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 
poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 40-45°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 50% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe lub peEne o wysoko[ci max 

1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej,
i) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. Nie-

podlegEo[ci nr 2, 3, 5, 6 i 7;
19) 19MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) zabudowa mieszkalna w odlegEo[ci min. 50 m 

od granicy cmentarza ZC,
c) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej pasa drogowego i w odlegEo[ci 5.0 m od 
linii rozgraniczającej pasa drogowego,

d) budynki mieszkalne przy ul. NiepodlegEo[ci - 
parter z poddaszem urytkowym w dachu o nachy-
leniu poEaci 40-45°, z dopuszczeniem [cianki kolan-
kowej o wysoko[ci max 0.80 m,

e) budynki projektowane przy 22KDW ｠ parter z 
poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

f) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy, 

g) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 17.0 m
h) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki,
i) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m, 

od ul. NiepodlegEo[ci dopuszczalne peEne,
j) strefa techniczna linii energetycznej,
k) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. 

NiepodlegEo[ci nr 57, 58 i 63;
20) 20MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) budynki mieszkalne ｠ parter z poddaszem uryt-

kowym w dachu o nachyleniu poEaci 30-35°, z do-
puszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci max 
0.80 m lub dwie kondygnacje bez poddasza urytko-
wego z dachem o nachyleniu poEaci 30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 15.0 m
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f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 40% powierzchni dziaEki,

g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
21) 21MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) budynki mieszkalne ｠ parter z poddaszem uryt-

kowym w dachu o nachyleniu poEaci 30-35°, z do-
puszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci max 
0.80 m lub dwie kondygnacje bez poddasza urytko-
wego z dachem o nachyleniu poEaci 30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 15.0 m
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 40% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
22) 22MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej pasa drogowego i w odlegEo[ci 5.0 m od 
linii rozgraniczającej pasa drogowego,

c) budynki istniejące przy ul. NiepodlegEo[ci - dwie 
kondygnacje bez poddasza urytkowego z dachem o 
nachyleniu poEaci 30-35°, poziom posadzki parte-
ru do 0.80 m nad poziomem terenu, dopuszcza się 
podpiwniczenie, dopuszcza się schody wej[ciowe 
na parter w liniach rozgraniczających 4KD,

d) budynki istniejące przy ul. SzczeciGskiej - par-
ter z poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu 
poEaci 40-45°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej 
o wysoko[ci max 0.50 m, poziom posadzki parteru 
do 0.30 m nad poziomem terenu,

e) budynki projektowane przy 23KDW ｠ parter z 
poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

f) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy, 

g) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 17.0 m
h) dopuszczalna powierzchnia zabudowy dzia-

Eek projektowanych more stanowić max. 35% po-
wierzchni dziaEki,

i) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m, 
od ul. SzczeciGskiej dopuszczalne peEne,

j) strefa techniczna linii energetycznej,
k) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. 

NiepodlegEo[ci nr 49, 52, 53 i 53a, ul. SzczeciGska 
nr 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25;

23) 23MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy, 
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: parter z poddaszem 

urytkowym w dachu o nachyleniu poEaci 30-35°, 
z dopuszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci 
max 0.80 m,

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
24) 24MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących liniach zabudowy,
b) budynki mieszkalne pod ochroną konserwator-

ską w zabudowie zwartej tworzącej pierzeję Placu 
Wolno[ci,

c) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-
czającej pasa drogowego,

d) wysoko[ć budynków: parter z poddaszem w 
dachu dwuspadowym, bez [cianki kolankowej,

e) nachylenie poEaci dachu 40-45°, gEówna kale-
nica równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 
dopuszcza się okna poEaciowe,

f) szeroko[ć elewacji frontowej równa szeroko[ci 
dziaEki,

g) budynki gospodarcze dobudowane do granic 
dziaEek, z dachem jedno- lub dwuspadowym o na-
chyleniu poEaci 40-45°, rzędna kalenicy max 6.5 m 
nad poziomem terenu, 

h) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 50% powierzchni dziaEki, 

i) budynki objęte ochroną konserwatorską: Pl. 
Wolno[ci nr 6, 7, 8, 9, 11, zagroda nr 10;

25) 25MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy, 
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej ul. SzczeciGskiej i Pl. Wolno[ci oraz w od-
legEo[ci 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogo-
wego ul. KoszaliGskiej,

c) dopuszczalna wysoko[ć: parter z poddaszem 
urytkowym w dachu dwuspadowym, wysoko[ć 
[cianki kolankowej do 0.80 m, 

d) nachylenie poEaci dachu 40-45°, gEówna kaleni-
ca równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 15.0 m od ul. 
SzczeciGskiej i Pl. Wolno[ci, 10.0 ｠ 15.0 od ul. Ko-
szaliGskiej,

f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dziaE-
kach projektowanych do 200 m2, 

g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) budynki objęte ochroną konserwatorską: Pl. 

Wolno[ci nr 3 i 5, ul. SzczeciGska nr 1, 2 i 3;
26) 26MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy, 
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 i 

7.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
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równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,
d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 17.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) strefa techniczna linii energetycznej;
27) 27MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy, 
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0-

12.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego 
oraz w linii rozgraniczającej ul. KoszaliGskiej, ChEo-
pickiego i Wojska Polskiego,

c) zabudowa na dziaEkach projektowanych: II kon-
dygnacje nadziemne w tym poddasze ze [cianką 
kolankową max 0.80 m, dach o spadku 30-35°, 
gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej linii 
zabudowy, 

d) zabudowa przy ul. ChEopickiego i Woj. Polskie-
go: parter z poddaszem urytkowym w dachu o na-
chyleniu poEaci 40-45°, z dopuszczeniem [cianki 
kolankowej o wysoko[ci max 0.80 m, gEówna ka-
lenica równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 14.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.20 m, 

przy ul. ChEopickiego i Wojska Polskiego dopusz-
czalne peEne,

h) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. 
Woj. Polskiego nr 10 i 13, ul. ChEopickiego nr 9, 11, 
12 i 14;

28) 28MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących liniach zabudowy, 
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków: parter z poddaszem w 

dachu dwuspadowym, bez [cianki kolankowej,
d) nachylenie poEaci dachu 40-45°, gEówna kaleni-

ca równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,
e) szeroko[ć elewacji frontowej 14.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 50% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m, 

od frontu dopuszczalne peEne,
h) budynek przy Pl. Wolno[ci nr 1 objęty ochroną 

konserwatorską;
29) 29MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących liniach zabudowy, 
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: parter z poddaszem 

urytkowym w dachu o nachyleniu poEaci 40-45°, 
z dopuszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci 
max 0.80 m, lub dwie kondygnacje bez poddasza 
urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 16.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 50% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m, 

od frontu dopuszczalne peEne,
h) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. 

Wojska Polskiego nr 4 i 5, ul. NiepodlegEo[ci nr 37;
30) 30MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących liniach zabudowy, 
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej ul. ChEopickiego i Le[nej,
c) parter z poddaszem urytkowym w dachu dwu-

spadowym, wysoko[ć [cianki kolankowej do 0.80 
m, nachylenie poEaci dachu 40-45° lub dwie kondy-
gnacje bez poddasza urytkowego z dachem o na-
chyleniu poEaci 30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 11.0 ｠ 17.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. Le-

[na nr 4 i 7, ul. ChEopickiego nr 40;
31) 31MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy, 
b) morliwa budowa i rozbudowa w nieprzekraczal-

nych liniach zabudowy,
c) dopuszczalna wysoko[ć: parter z poddaszem 

urytkowym w dachu dwuspadowym, wysoko[ć 
[cianki kolankowej do 0.80 m,

d) nachylenie poEaci dachu 40-45°, gEówna kaleni-
ca równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy do 30% 
powierzchni dziaEki,

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
32) 32MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: parter z poddaszem 

urytkowym w dachu dwuspadowym, wysoko[ć 
[cianki kolankowej do 0.80 m z nachyleniem poEaci 
dachu 40-45° i gEówną kalenicą równolegEą do obo-
wiązującej linii zabudowy,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 14.0 ｠ 18.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 30% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m, 

od frontu dopuszczalne peEne,
g) budynek mieszkalny ul. Lipowa nr 39a objęty 

ochroną konserwatorską;
33) 33MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej pasa drogowego,
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c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-
ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m lub III kondygnacje w tym poddasze bez 
[cianki kolankowej, 

d) nachylenie poEaci dachu 30-35° lub 40-45°, 
gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej linii 
zabudowy, 

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max 70% powierzchni dziaEki, 

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m, 
od frontu dopuszczalne peEne,

g) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. 
NiepodlegEo[ci nr 16, 17 i 18;

34) 34MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących liniach zabudowy, 
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: do III kondygnacji 

nadziemnych w tym poddasze urytkowe w dachu 
o spadku 40-45°, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 15.0 ｠ 17.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 20% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m, 

od frontu dopuszczalne peEne,
g) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. Li-

powa nr 35 i 36;
35) 35MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 6.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego oraz w 
linii rozgraniczającej ul. Lipowej,

c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-
ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m lub III kondygnacje w tym poddasze bez 
[cianki kolankowej, dach o spadku 30-35°, gEówna 
kalenica równolegEa do obowiązującej linii zabudo-
wy,

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 
stropodachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 9.0 ｠ 11.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. Lipo-

wa nr 8 i 10;
36) 36MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m i 10 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m lub III kondygnacje w tym poddasze bez 
[cianki kolankowej, dach o spadku 30-35°, gEówna 
kalenica równolegEa do obowiązującej linii zabudo-
wy,

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 

stropodachem, 
e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 16.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
37) 37MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 6.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m lub III kondygnacje w tym poddasze bez 
[cianki kolankowej, dach o spadku 30-35°, gEówna 
kalenica równolegEa do obowiązującej linii zabudo-
wy,

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 
stropodachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 9.0 ｠ 12.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
38) 38MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 6.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego ul. Zdo-
bywców WaEu Pomorskiego,

c) dopuszczalna wysoko[ć: parter z poddaszem 
urytkowym w dachu o nachyleniu poEaci 40-45°, 
z dopuszczeniem [cianki kolankowej o wysoko[ci 
max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez poddasza 
urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 30-35°, 
gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej linii 
zabudowy,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
39) 39MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej ul. Lipowej,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.50 m, dach o spadku 40-45°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 17.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. Li-

powa nr 24, 25 i 26;
40) 40MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-
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ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 40-45° lub III kondygna-
cje w tym poddasze bez [cianki kolankowej, dach 
o spadku 35-45°, gEówna kalenica równolegEa do 
obowiązującej linii zabudowy,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 13.0 ｠ 16.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 40% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
41) 41MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 40-45° lub II kondygnacje 
bez poddasza urytkowego, dach o spadku 30-35°, 
gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej linii 
zabudowy,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 15.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
42) 42MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 i 

6.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego oraz 
w linii rozgraniczającej ul. Lipowej,

c) zabudowa od ul. Piastowskiej: budynki II-kon-
dygnacyjne przykryte stropodachem lub dachem 
o spadku 30-35°, gEówna kalenica równolegEa do 
obowiązującej linii zabudowy,

d) zabudowa od ul. Lipowej: II kondygnacje nad-
ziemne w tym poddasze urytkowe w dachu o spad-
ku 40-45°, gEówna kalenica równolegEa do obowią-
zującej linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. 

1-go Maja nr 40, ul. Lipowa nr 16, 17, 20 i 22;
43) 43MN: 
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0, 

6.0 i 8.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego 
oraz w linii rozgraniczającej ul. 1-go Maja,

c) dopuszczalna wysoko[ć: budynki II-kondygna-
cyjne przykryte stropodachem lub dachem o spadku 
30-35°, gEówna kalenica równolegEa do obowiązu-
jącej linii zabudowy,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 16.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) budynek przy ul. 1-go Maja nr 30 objęty ochro-

ną konserwatorską;

44) 44MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 4.0 i 

5.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 14.0 do 20.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 25% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
45) 45MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 4.0 i 

5.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 14.0 do 20.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 25% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
46) 46MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej ul. 1-go Maja,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m z dachem o nachyleniu poEaci 40-45° lub 
II kondygnacje bez poddasza urytkowego, dach 
o spadku 30-35°, gEówna kalenica równolegEa do 
obowiązującej linii zabudowy,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 15.0 ｠ 18.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 50% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. 

1-go Maja nr 1, 3, 4, 6, 7 i 10;
47) 47MN:
a) zabudowa istniejąca ｠ morliwa budowa i roz-

budowa zgodnie z obowiązującymi warunkami tech-
nicznymi,

b) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, 

c) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
d) budynek mieszkalny nr 14 objęty ochroną kon-

serwatorską;
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48) 48MN:
a) zabudowa istniejąca, morliwa przebudowa i 

rozbudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m lub II kondygnacje bez poddasza 
urytkowego, dach o spadku 30-35°, 

c) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 
stropodachem, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 20.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 20% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
49) 49MN:
a) zabudowa istniejąca, morliwa przebudowa i 

rozbudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m lub II kondygnacje bez poddasza 
urytkowego, dach o spadku 30-35°, 

c) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 
stropodachem, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 20.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 20% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
50) 50MN:
a) zabudowa istniejąca, morliwa przebudowa i 

rozbudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych 
liniach zabudowy,

b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 12.0 
m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,

c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-
ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m lub II kondygnacje bez poddasza 
urytkowego, dach o spadku 30-35°, gEówna kaleni-
ca równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 
stropodachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 17.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 25% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
51) 51MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 10.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m lub II kondygnacje bez poddasza 
urytkowego, dach o spadku 30-35°, gEówna kaleni-
ca równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 
stropodachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 20.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 25% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
52) 52MN:

a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-
zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b) obowiązująca linia zabudowy w linii budynków 
istniejących tj. ~ 7.0 m od linii rozgraniczającej 
pasa drogowego ul. SEonecznej oraz w linii rozgrani-
czającej ul. ChEopickiego,

c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-
ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m dach o spadku 40-45° lub II kondygnacje 
bez poddasza urytkowego, dach o spadku 30-35°, 
gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej linii 
zabudowy,

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 
stropodachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 9.0 ｠ 14.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej,
i) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. 

ChEopickiego nr 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23;
53) 53MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 17.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) strefa techniczna linii energetycznej;
54) 54MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) od strony 41KDW poziom posadzki parteru do 
1.50 m nad poziomem terenu przy rzędnej kalenicy 
na wysoko[ci max 7.5 m od poziomu terenu przy 
wej[ciu gEównym do budynku,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 17.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
55) 55MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
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równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 
d) od strony 42KDW poziom posadzki parteru do 

1.50 m nad poziomem terenu przy rzędnej kalenicy 
na wysoko[ci max 7.5 m od poziomu terenu przy 
wej[ciu gEównym do budynku,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 17.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
56) 56MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 17.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
57) 57MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących liniach zabudowy, 
b) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgrani-

czającej ul. ChEopickiego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: parter z poddaszem 

urytkowym w dachu dwuspadowym, wysoko[ć 
[cianki kolankowej do 0.80 m, nachylenie poEaci 
dachu 40-45° lub dwie kondygnacje bez poddasza 
urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 14.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej,
i) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. 

ChEopickiego nr 26, 29, 32, 33, 36 i 37;
58) 58MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 
stropodachem,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 16.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
59) 59MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 
m, 8.0 i 12.0 od linii rozgraniczającej pasa drogo-
wego,

c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-
ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 
stropodachem,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 16.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
60) 60MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

i 12.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 
stropodachem,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 16.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
61) 61MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 i 

7.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 
stropodachem,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 16.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
62) 62MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) dopuszcza się funkcję uzupeEniającą ｠ usEug 

rzemie[lniczych w budynkach wolnostojących, do-
budowanych lub wbudowanych w domy mieszkal-
ne,

c) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 10.0 
m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,

d) dopuszczalna wysoko[ć: III kondygnacje nad-
ziemne w tym poddasze urytkowe, bez [cianki ko-
lankowej, dach o spadku 25-45°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 13.0 ｠ 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
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stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
63) 63MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: parter z poddaszem 

urytkowym w dachu o nachyleniu poEaci 40-45° 
bez [cianki kolankowej lub II kondygnacje w tym 
poddasze urytkowe z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35° z dopuszczeniem [cianki kolankowej o wy-
soko[ci max 0.80 m, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 30% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
64) 64MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 10.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 40-45°, gEówna kalenica 
równolegEa lub prostopadEa do obowiązującej linii 
zabudowy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
65) 65MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 10.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 40-45°, gEówna kalenica 
równolegEa lub prostopadEa do obowiązującej linii 
zabudowy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
66) 66MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 6.0 i 

8.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m, dach o spadku 40-45°, gEówna 
kalenica równolegEa lub prostopadEa do obowiązują-
cej linii zabudowy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 30% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. Bo-

lesEawa Chrobrego nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11, ul. Kole-
jowa nr 36;

67) 67MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 10.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: dopuszczalna wyso-

ko[ć: II kondygnacje nadziemne w tym poddasze ze 
[cianką kolankową max 0.80 m, dach o spadku 30-
35°, gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne przykryte 
stropodachem,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 30% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
68) 68MN:
a) zabudowa istniejąca ｠ morliwa budowa i roz-

budowa zgodnie z obowiązującymi warunkami tech-
nicznymi,

b) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max 30% powierzchni dziaEki, 

c) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
d) budynek mieszkalny nr 23 objęty ochroną kon-

serwatorską;
69) 69MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m, dach o spadku 40-45°, gEówna 
kalenica równolegEa do obowiązującej linii zabudo-
wy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 20% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) strefa techniczna linii energetycznej;
70) 70MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 3.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego oraz w 
linii rozgraniczającej ul. Kolejowej i PoznaGskiej,

c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-
ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m, dach o spadku 40-45°, gEówna 
kalenica równolegEa lub prostopadEa do obowiązują-
cej linii zabudowy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 12.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 15% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. Bo-

lesEawa Chrobrego nr 3 i 4, ul. Kolejowa nr 46 i 50, 
ul. PoznaGska nr 5, 6 i 8;
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71) 71MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii istniejącej 

zabudowy,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m, dach o spadku 40-45°, gEówna 
kalenica równolegEa lub prostopadEa do obowiązują-
cej linii zabudowy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 12.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 15% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) budynki objęte ochroną konserwatorską:, ul. 

Kolejowa nr 58, 62, 66 i 68, ul. PoznaGska nr 1, 
2 i 4;

72) 72MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m, dach o spadku 40-45°, gEówna 
kalenica równolegEa do obowiązującej linii zabudo-
wy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 20% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) strefa techniczna linii energetycznej;
73) 73MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w nieprze-

kraczalnych liniach zabudowy,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegEo[ci 

10.0 m od linii rozgraniczającej ul. Kolejowej,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m, dach o spadku 40-45°, gEówna 
kalenica równolegEa do obowiązującej linii zabudo-
wy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 12.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 15% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) budynek mieszkalny nr 79 objęty ochroną kon-

serwatorską;
74) 74MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii istniejącej 

zabudowy,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne ze stropodachem lub dachem o spadku 30-
35°, bez [cianki kolankowej, z gEówną kalenicą 
równolegEą do obowiązującej linii zabudowy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 8.0 ｠ 11.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
75) 75MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii istniejącej 

zabudowy,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m, dach o spadku 35-45°, gEówna 
kalenica równolegEa do obowiązującej linii zabudo-
wy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 8.0 ｠ 11.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) strefa techniczna linii energetycznej;
76) 76MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
77) 77MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
78) 78MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 25% powierzchni dziaEki, 
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g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
79) 79MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
80) 80MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
81) 81MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
82) 82MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-

dachem, 
e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
83) 83MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 i 

8.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dziaE-

kach projektowanych more stanowić max 35% 
powierzchni dziaEki, w zabudowie istniejącej 20% 
powierzchni dziaEki,

g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej,
84) 84MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
85) 85MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1. 50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
86) 86MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 
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m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 16.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
87) 87MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
88) 88MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
89) 89MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
90) 90MN:

a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 
nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 
m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,

c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-
ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
91) 91MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
92) 92MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
93) 93MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
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h) strefa techniczna linii energetycznej;
94) 94MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
95) 95MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
96) 96MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
97) 97MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
98) 98MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
99) 99MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
100) 100MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 14.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 30% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
101) 101MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 15.0 ｠ 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
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stanowić max 30% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
102) 102MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 12.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
103) 103MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, gEówna kalenica 
równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem, 

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
104) 104MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w linii zabudowy 

budynków istniejących,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 40-45° lub III kondygnacje 
w tym poddasze w dachu o spadku poEaci 30-35° 
lub mansardowym, gEówna kalenica równolegEa do 
obowiązującej linii zabudowy, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 ｠ 18.0 m,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 40% powierzchni dziaEki, 
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m,
g) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. Le-

[na nr 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20;
105) 105MN:
a) zabudowa projektowana w nieprzekraczalnych 

liniach zabudowy,
b) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m lub II kondygnacje bez poddasza 
urytkowego, dach o spadku 30-35°, gEówna kaleni-
ca równolegEa do obowiązującej linii zabudowy,

c) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropoda-
chem, 

d) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 ｠ 20.0 m,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max 15% powierzchni dziaEki, 

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
106) 106MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w nieprze-

kraczalnych liniach zabudowy,
b) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

c) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 15.0 m,
d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 25% powierzchni dziaEki,
e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
107) 107MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

i 14.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
108) 108MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

i 14.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
109) 109MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
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wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 15.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki,
g) na dziaEkach przylegających do 5KDW obowią-

zek wbudowania w parterze usEug handlowo-ga-
stronomicznych, dopuszczalna powierzchnia zabu-
dowy more stanowić max 60% powierzchni dziaEki, 
szeroko[ć elewacji frontowej do ok. 25 m, 

h) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m,
i) strefa techniczna linii energetycznej;
110) 110MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
111) 111MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 i 

8.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 35% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej;
112) 112MN:
a) zabudowa istniejąca i projektowana w obowią-

zujących liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 4.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) budynki projektowane zgodnie z aktualnymi 

przepisami szczególnymi dotyczącymi obiektów sy-
tuowanych w sąsiedztwie terenów kolejowych,

d) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 
poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-

Eaci 40-45°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, 

e) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

f) szeroko[ć elewacji frontowej 10.0 do 15.0 m,
g) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 25% powierzchni dziaEki,
h) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
113) 113MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 4.0 i 

5.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m lub dwie kondygnacje bez 
poddasza urytkowego z dachem o nachyleniu poEaci 
30-35°, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 14.0 do 20.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 25% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
114) 114MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, gEówna kalenica równole-
gEa do obowiązującej linii zabudowy,

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 15.0 do 22.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
115) 115MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, gEówna kalenica równole-
gEa do obowiązującej linii zabudowy, 

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 15.0 do 22.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 35% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
116) 116MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
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b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0, 
8.0 i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogo-
wego,

c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 
poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
117) 117MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0, 

8.0 i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogo-
wego,

c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 
poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
118) 118MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0, 

8.0 i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogo-
wego,

c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 
poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
119) 119MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0, 

8.0 i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogo-
wego,

c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 
poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 30% powierzchni dziaEki,

g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
120) 120MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0, 

8.0 i 10.0 m od linii rozgraniczającej pasa drogo-
wego,

c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 
poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 30% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
121) 121MN:
a) zespóE domów jednorodzinnych w ukEadzie sze-

regowym, atrialnym lub wolnostojących,
b) zabudowa projektowana w nieprzekraczalnych 

liniach zabudowy,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych ｠ do II kon-

dygnacji urytkowych ze stropodachem lub dachem 
o nachyleniu poEaci 30-35°, bez [cianki kolankowej, 

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max 50% powierzchni terenu,

e) morliwe ogrodzenie caEego kompleksu miesz-
kalnego osobno lub razem z terenami 122MN, 
123MN i 25ZP,

f) miejsca postojowe dla potrzeb mieszkaGców na-
lery zapewnić na terenie wEasnym,

g) ogrodzenie o wysoko[ci max 2.20 m;
122) 122MN:
a) zespóE domów jednorodzinnych w ukEadzie sze-

regowym, atrialnym lub wolnostojących,
b) zabudowa projektowana w nieprzekraczalnych 

liniach zabudowy,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych ｠ do II kon-

dygnacji urytkowych ze stropodachem lub dachem 
o nachyleniu poEaci 30-35°, bez [cianki kolankowej, 

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 50% powierzchni terenu,

e) morliwe ogrodzenie caEego kompleksu miesz-
kalnego osobno lub razem z terenami 121MN, 
123MN i 25ZP,

f) miejsca postojowe dla potrzeb mieszkaGców na-
lery zapewnić na terenie wEasnym,

g) ogrodzenie o wysoko[ci max 2.20 m;
123) 123MN:
a) zespóE domów jednorodzinnych w ukEadzie sze-

regowym, atrialnym lub wolnostojących,
b) zabudowa projektowana w nieprzekraczalnych 

liniach zabudowy,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych ｠ do II kon-

dygnacji urytkowych ze stropodachem lub dachem 
o nachyleniu poEaci 30-35°, bez [cianki kolankowej, 

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 50% powierzchni terenu,

e) morliwe ogrodzenie caEego kompleksu miesz-
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kalnego osobno lub razem z terenami 121MN, 
122MN i 25ZP,

f) miejsca postojowe dla potrzeb mieszkaGców na-
lery zapewnić na terenie wEasnym,

g) ogrodzenie o wysoko[ci max 2.20 m;
124) 124MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
125) 125MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, gEówna kalenica równole-
gEa do obowiązującej linii zabudowy,

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 20.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
126) 126MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, gEówna kalenica równole-
gEa do obowiązującej linii zabudowy,

d) morliwe budynki II-kondygnacyjne ze stropo-
dachem,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 20.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
127) 127MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 

wysoko[ci max 1.20 m, 
d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 

linii zabudowy,
e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
128) 128MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) wysoko[ć budynków mieszkalnych - parter z 

poddaszem urytkowym w dachu o nachyleniu po-
Eaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki kolankowej o 
wysoko[ci max 0.80 m, 

d) gEówna kalenica równolegEa do obowiązującej 
linii zabudowy,

e) szeroko[ć elewacji frontowej 12.0 do 18.0 m,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
129) 129MN i 130MN:
a) zabudowa projektowana w obowiązujących i 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 5.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
c) dopuszczalna wysoko[ć: II kondygnacje nad-

ziemne w tym poddasze urytkowe ze [cianką kolan-
kową max 0.80 m, dach o spadku 40-45°, gEówna 
kalenica równolegEa lub prostopadEa do obowiązują-
cej linii zabudowy,

d) szeroko[ć elewacji frontowej 13.0 ｠ 18.0 m,
e) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-

wierzchni niezabudowanej terenu,
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;

§7. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych MW:

1. Przeznaczenie podstawowe: budynki mieszkal-
ne wielorodzinne z gararami oraz towarzyszącymi 
obiektami infrastruktury technicznej, zielenią, dojaz-
dami i chodnikami.

2. Dopuszcza się morliwo[ć prowadzenia sieci in-
frastruktury technicznej przez tereny MW.

3. Zakaz budowy usEug obnirających standard 
warunków mieszkaniowych.

4. Dla terenów MW poziom haEasu nie more prze-
kraczać dopuszczalnego poziomu haEasu jak dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

5. Dla terenu oznaczonego 
1) 1MW:
a) istniejąca zabudowa mieszkalna i gospodarczo-

gararowa, 
b) morliwa budowa budynków mieszkalnych w 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
c) wysoko[ć: II kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze urytkowe w dachu o spadku poEaci 40-
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45° ze [cianką kolankową do 0.8 m, 
d) morliwe podpiwniczenie, poziom posadzki par-

teru do 1.50 m nad poziomem terenu,
e) dopuszcza się usytuowanie garary w podpiwni-

czeniu budynku,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-

wierzchni niezabudowanej terenu;
2) 2MW:
a) istniejąca zabudowa mieszkalna IV i V-kondy-

gnacyjna, usEugowa i gospodarcza,
b) zakaz budowy nowych budynków mieszkal-

nych, gospodarczych i usEugowych,
c) morliwa dobudowa balkonów, werand, zada-

szeG w nieprzekraczalnych liniach zabudowy 2.5 m 
od lica budynku,

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-
wierzchni niezabudowanej terenu,

e) strefy ochronne ujęć wody podziemnej o pro-
mieniu 10.0 m;

3) 3MW:
a) istniejąca zabudowa mieszkalna i gospodarcza,
b) zakaz rozbudowy i budowy nowych budynków 

mieszkalnych,
c) morliwa budowa budynków gararowo-gospo-

darczych zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi,

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max 30% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 80% powierzchni nie-
zabudowanej terenu,

e) budynek ul. NiepodlegEo[ci nr 25 objęty ochro-
ną konserwatorską;

4) 4MW:
a) teren istniejącej zabudowy wielorodzinnej II i 

IV-kondygnacyjnej oraz istniejącej zabudowy jedno-
rodzinnej,

b) dla zabudowy wielorodzinnej morliwa budo-
wa budynków gararowych w nieprzekraczalnych 
liniach zabudowy, w ilo[ci 1 garar na 1 mieszkanie,

c) w budynkach wielorodzinnych II-kondygnacyj-
nych morliwa nadbudowa poddasza urytkowego w 
dachu dwuspadowym o spadku poEaci 30-35° ze 
[cianką kolankową do 0.8 m,

d) w budynkach wielorodzinnych IV-kondygnacyj-
nych morliwa dobudowa balkonów, werand, zada-
szeG w nieprzekraczalnych liniach zabudowy 2.5 m 
od lica budynku, 

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-
wierzchni niezabudowanej terenu,

f) na dziaEce nr 463 morliwa budowa drugiego bu-
dynku mieszkalnego w obowiązującej linii zabudowy 
｠ parterowego z poddaszem urytkowym w dachu o 
spadku poEaci 40-45° ze [cianką kolankową do 0.8 
m, szeroko[ć elewacji 10.0 ｠ 12.0 m,

g) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. Le-
[na nr 42 i 44;

5) 5MW:
a) teren istniejącej zabudowy wielorodzinnej,
b) morliwa nadbudowa poddasza urytkowego w 

dachu dwuspadowym o spadku poEaci 30-35° ze 

[cianką kolankową do 0.8 m,
c) morliwa dobudowa balkonów, werand, zada-

szeG w nieprzekraczalnych liniach zabudowy 2.5 m 
od lica budynku,

d) morliwa budowa budynków gararowych w nie-
przekraczalnych liniach zabudowy, w ilo[ci 1 garar 
na 1 mieszkanie,

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-
wierzchni niezabudowanej terenu;

6) 6MW:
a) istniejąca zabudowa mieszkalna wielorodzinna 

i gospodarcza,
b) zakaz rozbudowy i budowy nowych budynków 

mieszkalnych i gospodarczych,
c) morliwa adaptacja poddasza na cele mieszkalne 

i przykrycia dachem dwuspadowym o spadku poEaci 
30-35°,

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-
wierzchni niezabudowanej terenu

e) budynek ul. Le[na nr 39 objęty ochroną kon-
serwatorską;

§8. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych U:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
usEugowej, w tym: o[wiaty i kultury, ochrony zdro-
wia, administracji, handlu i gastronomii, rzemiosEa, 
obsEugi ruchu turystycznego itp.

2. Wprowadza się zakaz lokalizowania przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko oraz przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko, o któ-
rych mowa w przepisach odrębnych.

3. Dopuszcza się morliwo[ć prowadzenia sieci in-
frastruktury technicznej przez tereny U.

4. Dla terenów U, dla których dopuszcza się sy-
tuowanie funkcji uzupeEniającej mieszkalnej, poziom 
haEasu nie more przekraczać dopuszczalnego pozio-
mu haEasu jak dla terenów mieszkaniowo-usEugo-
wych.

5. Dla terenów 10U, 16U, 18U, 25U i 26U poziom 
haEasu nie more przekraczać dopuszczalnego pozio-
mu haEasu jak dla terenów zabudowy związanej ze 
staEym lub czasowym pobytem dzieci i mEodziery, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Dla terenów U przylegających do 1KD, do cza-
su obnirenia klasy drogi, obowiązują linie nieprze-
kraczalne:

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
czasowy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 25 m od pasa 
drogowego,

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
staEy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 50 m od pasa dro-
gowego.

7. Dla terenów U poEoronych w pobliru 0KD obo-
wiązują linie nieprzekraczalne od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni projektowanej drogi ekspresowej S11:

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
staEy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 90 m (budynki jed-
nokondygnacyjne) i 110 m (budynki wielokondy-
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gnacyjne),
- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 

czasowy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 40 m od pasa 
drogowego.

8. Na terenach projektowanej zabudowy usEugo-
wej przylegających do 1KD, na których dopuszcza 
się funkcję mieszkalną, w budynkach przeznaczo-
nych na staEy pobyt ludzi obowiązuje stosowa-
nie przegród zewnętrznych ([cian, okien, drzwi) o 
zwiększonej izolacyjno[ci akustycznej.

9. Na terenach zabudowy usEugowej przylega-
jących do 1KD, na których dopuszcza się funkcję 
mieszkalną, dopuszcza się stosowanie ｠ na granicy 
z pasem drogowym drogi krajowej ｠ ogrodzeG peE-
nych o wysoko[ci max 2.0 m.

10. Dla terenu oznaczonego:
1) 1U:
a) teren projektowanych usEug obsEugi ruchu tu-

rystycznego: hotel, motel, pensjonat z zapleczem 
gastronomicznym, towarzyszącymi obiektami so-
cjalnymi i urządzeniami sportowymi,

b) usEugi uzupeEniające: stacja paliw, handel,
c) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-

wy,
d) budynki hotelu, motelu II-kondygnacyjne w tym 

poddasze urytkowe, dach o spadku poEaci 30-35° 
ze [cianką kolankową do 0.80 m lub 40-45° ze 
[cianką kolankową do 0.80 m,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 40% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 80% powierzchni nie-
zabudowanej terenu,

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
2) 2U:
a) teren istniejącej zabudowy zespoEu mEyGskiego 

Bąk ｠ budynki pod ochroną konserwatorską, 
b) projektowana adaptacja budynków istniejących 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe lub agrotury-
styczne,

c) morliwa budowa domków rekreacyjnych, ka-
wiarni, restauracji w nieprzekraczalnych liniach za-
budowy,

d) wysoko[ć domków rekreacyjnych: dla dachu o 
nachyleniu poEaci większym nir 40° max 9.5 m od 
poziomu posadzki parteru, dla dachu o mniejszym 
spadku poEaci i stropodachu ｠ max 7.0 m od pozio-
mu posadzki parteru,

e) Eączna powierzchnia zabudowy domków rekre-
acyjnych max 600 m2,

f) obowiązuje jednakowa forma dachu wszystkich 
domków rekreacyjnych na terenie 2U,

g) budynek o funkcji gastronomicznej o powierzch-
ni do 400 m2, parterowy z dachem o spadku poEaci 
30-35° bez [cianki kolankowej, bez podpiwnicze-
nia, z morliwo[cią wyj[cia tarasami lub pomostami 
na teren 3WS w nieprzekraczalnych liniach zabudo-
wy, 

h) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

i) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;

3) 3U:
a) teren projektowanych usEug rzemiosEa i drobnej 

wytwórczo[ci, z dopuszczeniem budowy domów 
mieszkalnych wEa[cicieli inwestycji 

b) budynki usEugowe i mieszkalne w nieprzekra-
czalnych liniach zabudowy, o wysoko[ci do II kon-
dygnacji, ze stropodachem lub dachem o nachyleniu 
poEaci 30- 35°,

c) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 50% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 60% powierzchni nie-
zabudowanej dziaEki,

d) granice projektowanych dziaEek mogą ulec 
zmianie w zalerno[ci od potrzeb inwestorów przy 
zachowaniu dostępu do pasa drogowego, ustalo-
nych odlegEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy 
od granicy dziaEki oraz szeroko[ci frontu dziaEki min. 
40.0 m

e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
4) 4U:
a) teren projektowanych usEug rzemiosEa i drobnej 

wytwórczo[ci, z dopuszczeniem budowy domów 
mieszkalnych wEa[cicieli inwestycji,

b) budynki usEugowe i mieszkalne w nieprzekra-
czalnych liniach zabudowy, o wysoko[ci do II kon-
dygnacji, ze stropodachem lub dachem o nachyleniu 
poEaci 30- 35°,

c) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 50% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 60% powierzchni nie-
zabudowanej dziaEki,

d) granice projektowanych dziaEek mogą ulec 
zmianie w zalerno[ci od potrzeb inwestorów przy 
zachowaniu dostępu do pasa drogowego, ustalo-
nych odlegEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy 
od granicy dziaEki oraz szeroko[ci frontu dziaEki min. 
40.0 m,

e) strefa techniczna linii energetycznej,
f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
5) 5U:
a) teren projektowanej zabudowy usEugowej ｠ 

sklep wielkopowierzchniowy,
b) morliwa zabudowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) budynek handlowy o powierzchni sprzedary do 

2000 m2 i powierzchni zabudowy do 4000 m2,
d) budynek do II kondygnacji nadziemnych ze stro-

podachem,
e) miejsca postojowe dla samochodów klientów 

inwestor zapewni na dziaEce wEasnej,
f) obsEuga komunikacyjna wyEącznie z drogi 

21KDW,
g) powierzchnia biologicznie czynna min. 15% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
h) strefa techniczna linii energetycznej,
i) zakazuje się lokalizowania zakEadów rywienia 

zbiorowego bądp zakEadów przechowujących arty-
kuEy rywno[ci w odlegEo[ci mniejszej nir 50 m od 
granicy terenów ZC;

6) 6U:
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a) teren Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Naj-
[więtszej Maryji Panny Od Wykupu Niewolników ｠ 
budynki mieszkalno-administracyjne plebanii,

b) morliwo[ć rozbudowy, przebudowy, nadbudo-
wy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicz-
nymi,

c) budynek do III kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze w dachu o nachyleniu poEaci 40- 45° bez 
[cianki kolankowej, 

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 50% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.5 m;
7) 7U:
a) teren istniejących usEug ｠ Urząd Miejski w 

Okonku,
b) budynki przy ul. NiepodlegEo[ci 53 i 53a objęte 

ochroną konserwatorską,
c) morliwo[ć rozbudowy, przebudowy, nadbudo-

wy pozostaEych obiektów na terenie urzędu do wy-
soko[ci III kondygnacji nadziemnych w tym podda-
sze w dachu o nachyleniu poEaci 40-45°, zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznymi,

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 60% powierzchni dziaEki;

8) 8U:
a) teren istniejących usEug ｠ budynki usEugowe i 

usEugowo-mieszkalne w obowiązujących liniach za-
budowy,

b) zakaz rozbudowy istniejących budynków,
c) morliwo[ć przebudowy lub nadbudowy budyn-

ku kina do wysoko[ci III kondygnacji nadziemnych 
w tym poddasze w dachu o nachyleniu poEaci 40- 
45°, bez [cianki kolankowej, z kalenicą gEówną 
równolegEą do obowiązującej linii zabudowy,

d) morliwa zmiana funkcji kina na inne usEugi nie-
uciąrliwe,

e) budynki objęte ochroną konserwatorską: ul. 
NiepodlegEo[ci 47 i SzczeciGska 12a; 

9) 9U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej,
b) morliwa nadbudowa poddasza urytkowego 

w dachu o nachyleniu poEaci 40-45°, bez [cianki 
kolankowej, z kalenicą gEówną równolegEą do ul. 
SzczeciGskiej,

c) morliwa budowa domu mieszkalnego dobudo-
wanego do granicy 28MN oraz w obowiązujących 
liniach zabudowy, parterowego z poddaszem w 
dachu dwuspadowym o nachyleniu poEaci 40-45°, 
bez [cianki kolankowej, z gEówną kalenicą równo-
legEą do obowiązującej linii zabudowy, o szeroko[ci 
elewacji frontowej 12.0 ｠ 14.0 m,

d) powierzchnia zabudowy budynku projektowa-
nego max 126 m2,

e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.5 m, 
w linii rozgraniczającej 28KDW dopuszczalne peEne 
do 1.80 m;

10) 10U:
a) teren istniejącego przedszkola,
b) morliwa zmiana funkcji na usEugi ochrony zdro-

wia, kultury lub na funkcję mieszkalną wielorodzin-

ną,
c) morliwa przebudowa, nadbudowa i rozbudowa 

w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
d) budynek projektowany do III kondygnacji w 

tym poddasze urytkowe w dachu o spadku poEaci 
30-35°, [cianka kolankowa do 0.80 m,

e) powierzchnia zabudowy max 1500 m2, po-
wierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
11) 11U:
a) teren Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W.Naj[więt-

szej Maryji Panny Od Wykupu Niewolników ｠ budy-
nek ko[cioEa pod ochroną konserwatorską,

b) morliwa budowa ogrodzenia arurowego z ele-
mentów metalowych lub reliwnych na podmurówce 
lub peEnego murowanego do wysoko[ci 0.7 m;

12) 12U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej w obo-

wiązującej linii zabudowy,
b) morliwa przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 

do wysoko[ci III kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze urytkowe w dachu o spadku poEaci 30-
35°, [cianka kolankowa do 0.80 m,

c) II i III kondygnacja ｠ morliwa funkcja mieszkal-
na, 

d) wej[cia na partery usEugowe z poziomu chod-
nika,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 70% powierzchni dziaEki, 

f) od strony 1KD dopuszczalne ogrodzenie peEne 
do wysoko[ci 2.0 m,

g) budynek przy ul. NiepodlegEo[ci nr 21 (poczta) 
objęty ochroną konserwatorską;

13) 13U:
a) teren istniejącego targowiska miejskiego,
b) na dziaEkach indywidualnych morliwa budowa 

demontowalnych straganów z elementów drewnia-
nych lub metalowych,

c) powierzchnia biologicznie czynna min. 15% po-
wierzchni terenu 13U,

d) w linii rozgraniczającej 1KD ogrodzenie rywo-
pEotem zimozielonym,

e) dojazd do targowiska od strony 7KDW;
14) 14U:
a) teren projektowanych usEug nieuciąrliwych,
b) morliwa budowa w obowiązujących i nieprze-

kraczalnych liniach zabudowy,
c) od frontu morliwa budowa budynku usEugowe-

go, usEugowo-mieszkalnego lub domu mieszkalne-
go, 

d) dopuszczalna wysoko[ć zabudowy frontowej: 
II kondygnacje nadziemne w tym poddasze ze [cian-
ką kolankową max 0.80 m, dach o spadku poEaci 
30-35°, gEówna kalenica równolegEa do obowiązu-
jącej linii zabudowy,

e) w gEębi dziaEki morliwa zabudowa usEugowa 
parterowa ze stropodachem,

f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 40% powierzchni dziaEki, powierzch-
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nia biologicznie czynna min. 70% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci od frontu max 
1.5 m;

15) 15U:
a) teren projektowanej zabudowy usEugowej ｠ 

handel wielkopowierzchniowy lub rzemiosEo produk-
cyjne z towarzyszącą zabudową magazynową,

b) morliwa zabudowa w nieprzekraczalnych li-
niach zabudowy,

c) budynek handlowy o powierzchni sprzedary do 
2000 m2,

d) budynki do II kondygnacji nadziemnych ze stro-
podachem lub dachem o spadku poEaci 15-30°,

e) miejsca postojowe dla samochodów klientów 
inwestor zapewni na dziaEce wEasnej,

f) obsEuga komunikacyjna wyEącznie z drogi 
11KDW lub 20KDW,

g) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 40% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 20% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

h) granice projektowanych dziaEek mogą ulec 
zmianie w zalerno[ci od potrzeb inwestorów przy 
zachowaniu dostępu do pasa drogowego i ustalo-
nych odlegEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy 
od granicy dziaEki,

i) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 2.20 m,
j) strefa techniczna linii energetycznej;
16) 16U:
a) teren istniejących usEug o[wiaty ｠ budynki przy 

ul. NiepodlegEo[ci nr 23 i 24 (gimnazjum i liceum 
ogólnoksztaEcące) objęte ochroną konserwatorską,

b) morliwa przebudowa i rozbudowa zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznymi,

c) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

d) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.8 m;
17) 17U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej handlo-

wo-gastronomicznej,
b) morliwa budowa, przebudowa i rozbudowa w 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
c) budynki do wysoko[ci III kondygnacji nadziem-

nych ze stropodachem lub dachem o spadku poEaci 
15-30°,

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 40% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 60% powierzchni tere-
nu niezabudowanego;

18) 18U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej ｠ budy-

nek sali gimnastycznej,
b) morliwa zmiana funkcji na inne usEugi nieuciąr-

liwe,
c) morliwa przebudowa i rozbudowa zgodnie z 

obowiązującymi warunkami technicznymi,
d) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.8 m;
19) 19U:
a) teren projektowanej zabudowy usEugowej han-

dlowo-gastronomicznej,
b) morliwa funkcja uzupeEniająca: motel, hotel 

itp.,
c) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-

wy,
d) budynek do III kondygnacji nadziemnych ze 

stropodachem lub dachem o spadku poEaci 30-35°,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max 500 m2, powierzchnia biologicznie 
czynna min. 50% powierzchni terenu niezabudowa-
nego,

f) morliwe powiązanie funkcyjne z terenem zieleni 
9ZP ｠ letnie ogródki kawiarniane itp,

g) miejsca postojowe zapewnić na terenie wEa-
snym,

h) ogrodzenie o wysoko[ci max 1.5 m;
20) 20U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej i miesz-

kalnej,
b) morliwa budowa, przebudowa i rozbudowa w 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
c) zabudowa usEugowa wolno stojąca, parterowa 

ze stropodachem lub dachem o spadku poEaci 30-
35°,

d) w budynku mieszkalnym morliwa nadbudowa 
poddasza urytkowego w dachu o spadku poEaci 30-
35°, bez [cianki kolankowej,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 40% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.5 m;
21) 21U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej ｠ stacja 

paliw,
b) funkcja uzupeEniająca: handel, myjnia samocho-

dowa itp.,
c) morliwa przebudowa i rozbudowa w nieprze-

kraczalnych liniach zabudowy zgodnie z przepisami 
szczególnymi;

22) 22U:
a) teren istniejącej i projektowanej zabudowy usEu-

gowej w tym Powiatowy Zarząd Dróg,
b) morliwa budowa, przebudowa i rozbudowa w 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
c) budynki do wysoko[ci II kondygnacji nadziem-

nych ze stropodachem lub dachem o spadku poEaci 
15-30°,

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 15% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 50% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 2.2 m, 
f) strefa techniczna linii energetycznej;
23) 23U:
a) teren projektowanej zabudowy usEugowej han-

dlowo-gastronomicznej z morliwo[cią wbudowania 
mieszkaG dla wEa[cicieli inwestycji,

b) morliwa budowa w nieprzekraczalnych liniach 
zabudowy,
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c) budynek do wysoko[ci II kondygnacji nadziem-
nych ze stropodachem lub dachem o spadku poEaci 
30-35°,

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 25% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 70% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.5 m;
24) 24U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej ｠ budy-

nek strary porarnej,
b) morliwo[ć rozbudowy, przebudowy, nadbudo-

wy w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
c) budynki do II kondygnacji nadziemnych, 
d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 80% powierzchni dziaEki,
e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.5 m;
25) 25U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej ｠ budy-

nek szkoEy podstawowej,
b) morliwa przebudowa i rozbudowa w nieprze-

kraczalnych liniach zabudowy,
c) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 60% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

d) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.5 m;
26) 26U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej ｠ budy-

nek szkoEy podstawowej z towarzyszącymi urządze-
niami i obiektami sportowymi,

b) morliwa przebudowa i rozbudowa w nieprze-
kraczalnych liniach zabudowy,

c) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 25% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 70% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

d) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.5 m;
27) 27U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej,
b) morliwa przebudowa i rozbudowa w nieprze-

kraczalnych liniach zabudowy,
c) budynki do II kondygnacji ze stropodachem lub 

dachem o spadku poEaci 15-30°,
d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 50% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.8 m;
28) 28U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej,
b) morliwa budowa, przebudowa i rozbudowa w 

nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
c) budynki do II kondygnacji ze stropodachem lub 

dachem o spadku poEaci 15-30°,
d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 40% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 50% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.8 m,

f) strefa techniczna linii energetycznej;
29) 29U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej ｠ ZakEad 

Gospodarki Komunalnej,
b) morliwa przebudowa i rozbudowa zgodnie z 

obowiązującymi warunkami technicznymi,
c) budynki do II kondygnacji ze stropodachem lub 

dachem o spadku poEaci 15-30°,
d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 40% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 10% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.8 m;
30) 30U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej ｠ budynki 

Administracji Lasów PaGstwowych z obiektami to-
warzyszącymi,

b) morliwa budowa i rozbudowa zgodnie z obo-
wiązującymi warunkami technicznymi,

c) budynki do II kondygnacji ze stropodachem lub 
dachem o spadku poEaci 15-30°,

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 15% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 90% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.5 m,
f) budynek przy ul. Kolejowej nr 16 oraz budy-

nek gospodarczy ul. Stawowa nr 23 objęte ochroną 
konserwatorską,

g) strefa techniczna linii energetycznej;
31) 31U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej o funkcji 

handlowo-magazynowej,
b) morliwa budowa, przebudowa i rozbudowa 

zgodnie z obowiązującymi warunkami techniczny-
mi,

c) budynki do II kondygnacji ze stropodachem lub 
dachem o spadku poEaci 15-30°,

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 50% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.8 m;
32) 32U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej ｠ budy-

nek usEugowo-mieszkalny Lasów PaGstwowych,
b) morliwa przebudowa i rozbudowa zgodnie z 

obowiązującymi warunkami technicznymi,
c) budynek do II kondygnacji nadziemnych w tym 

poddasze urytkowe ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 40-45°, 

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 80% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.8 m;
33) 33U:
a) teren projektowanych usEug nieuciąrliwych, z 

dopuszczeniem budowy domów mieszkalnych wEa-
[cicieli inwestycji, 
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b) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczal-
nych liniach zabudowy, obowiązująca linia zabudo-
wy w odlegEo[ci 5.0 m od linii rozgraniczającej pasa 
drogowego,

c) budynki usEugowe i mieszkalne, o wysoko[ci 
do II kondygnacji, ze stropodachem lub dachem o 
nachyleniu poEaci 30- 35°,

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 
stanowić max. 40% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 60% powierzchni nie-
zabudowanej dziaEki,

e) granice projektowanych dziaEek mogą ulec 
zmianie w zalerno[ci od potrzeb inwestorów przy 
zachowaniu dostępu do pasa drogowego, ustalo-
nych odlegEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy 
od granicy dziaEki oraz szeroko[ci frontu dziaEki min. 
30.0 m,

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m, 
g) strefa techniczna linii energetycznej;
34) 34U:
a) teren istniejącej zabudowy usEugowej ｠ budy-

nek policji,
b) morliwa przebudowa i rozbudowa w nieprze-

kraczalnych liniach zabudowy,
c) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 30% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 60% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

d) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.5 m;
35) 35U:
a) teren projektowanej zabudowy usEugowej z do-

mami mieszkalnymi wEa[cicieli inwestycji,
b) zabudowa usEugowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
- budynki do II kondygnacji nadziemnych ze stro-

podachem lub dachem o spadku poEaci 15-30°,
- dopuszczalna powierzchnia zabudowy more sta-

nowić max. 40% powierzchni dziaEki, 
c) dom mieszkalny w obowiązujących i nieprze-

kraczalnych liniach zabudowy:
- parterowy z poddaszem urytkowym w dachu o 

nachyleniu poEaci 30-35°, z dopuszczeniem [cianki 
kolankowej o wysoko[ci max 0.80 m, gEówna ka-
lenica równolegEa do obowiązującej linii zabudowy, 
morliwy II-kondygnacyjny ze stropodachem,

- powierzchnia zabudowy do 500 m2,
d) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
e) dojazd do usEug wyEącznie od strony 62KDW, 

dojazd do budynków mieszkalnych morliwy od 
63KDW poprzez teren 22ZP,

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.8 m;
36) 36U:
a) teren projektowanych usEug elementarnych: 

handel, gastronomia, gabinety lekarskie itp.,
b) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-

wy,
c) budynki do II kondygnacji nadziemnych ze stro-

podachem lub dachem o spadku poEaci 30-35°,
d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 50% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 80% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

e) morliwe powiązanie funkcyjne z terenem zieleni 
26ZP ｠ letnie ogródki kawiarniane itp,

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.50 m;
37) 37U:
a) teren projektowanych usEug rzemiosEa i drobnej 

wytwórczo[ci,
b) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-

wy,
c) budynki do II kondygnacji nadziemnych ze stro-

podachem lub dachem o spadku poEaci 30-35°,
d) dopuszcza się funkcję mieszkalną wbudowaną 

w budynek usEugowy,
e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 50% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 70% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

f) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.8 m;
38) 38U:
a) teren projektowanych usEug kultury i sportu,
b) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-

wy,
c) budynki do II kondygnacji nadziemnych ze stro-

podachem lub dachem o spadku poEaci 30-35°,
d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy more 

stanowić max. 70% powierzchni dziaEki, powierzch-
nia biologicznie czynna min. 80% powierzchni tere-
nu niezabudowanego,

e) dojazd do terenu poprzez teren Kx,
f) ewentualne miejsca postojowe obsEugujące 38U 

dopuszcza się na terenie ZN wzdEur drogi Kx,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 2.0 m;

§9. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych RU:

1. Ustalenia ogólne:
1) Przeznaczenie:
a) podstawowe: dziaEalno[ć związana z produkcją, 

sprzedarą i skupem produktów rolnych i hodowla-
nych, pasz, artykuEów do prowadzenia gospodarstw 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, le[nych i ry-
backich;

b) uzupeEniające: usEugi transportowe i sprzedar 
paliw, sprzedar, skup i przetwórstwo surowców 
wtórnych oraz inne usEugi handlu i rzemiosEa;

2) Wprowadzanie gazów lub pyEów do powietrza 
oraz emisja haEasu nie powinny powodować prze-
kroczenia standardów jako[ci [rodowiska, okre[lo-
nych w przepisach odrębnych, poza terenem do któ-
rego inwestor posiada tytuE prawny.

2. Ustala się zakaz sytuowania funkcji mieszkal-
nej, chyba, re przepis szczegóEowy to umorliwi.

3. Dopuszcza się morliwo[ć prowadzenia sieci in-
frastruktury technicznej przez tereny RU.

4. Dla terenów RU, dla których dopuszcza się sy-
tuowanie funkcji uzupeEniającej mieszkalnej, poziom 
haEasu nie more przekraczać dopuszczalnego pozio-
mu haEasu jak dla terenów mieszkaniowo-usEugo-
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wych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Dla wszelkich obiektów o wysoko[ci równej 

i większej nir 50.0 m n.p.t. ustala się obowiązek 
zgEoszenia do Szefostwa SEurby Ruchu Lotniczego 
SiE Zbrojnych RP zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Dla terenu oznaczonego 
1) 1RU:
a) teren projektowanych usEug sektora rolno-spo-

rywczego,
b) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-

wy,
c) gabaryty obiektów wynikające z technologii 

produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
max. 15.0 m nad poziomem terenu,

d) obiekty technologiczne do wysoko[ci 60 m, po-
zostaEe parametry bez ograniczeG,

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

f) ogrodzenie o wysoko[ci max 2.20 m;
2) 2RU:
a) teren projektowanych usEug sektora rolno-spo-

rywczego,
b) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-

wy,
c) gabaryty obiektów wynikające z technologii 

produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
max. 15.0 m nad poziomem terenu,

d) obiekty technologiczne do wysoko[ci 60 m, po-
zostaEe parametry bez ograniczeG, 

e) granice projektowanych dziaEek mogą ulec 
zmianie w zalerno[ci od potrzeb inwestorów przy 
zachowaniu dostępu do pasa drogowego, ustalo-
nych odlegEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy 
od granicy dziaEki,

f) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

g) ogrodzenie o wysoko[ci max 2.20 m,
h) strefa techniczna linii energetycznej,
i) od strony 13KDW obowiązek nasadzenia pasa 

zieleni izolacyjnej wysokiej i [redniej o szeroko[ci 
min. 10.0 m;

3) 3RU:
a) teren projektowanych usEug sektora rolno-spo-

rywczego,
b) zakaz lokalizacji usEug transportowych, morli-

wa lokalizacja innych usEug nieuciąrliwych,
c) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-

wy,
d) gabaryty obiektów wynikające z technologii 

produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
max. 6.0 m nad poziomem terenu,

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

f) miejsca postojowe zapewnić na terenie wEa-
snym,

g) ogrodzenie arurowe lub peEne o wysoko[ci max 
2.0 m;

4) 4RU:
a) teren istniejących i projektowanych usEug sek-

tora rolno-sporywczego,

b) zakaz lokalizacji usEug transportowych, morli-
wa lokalizacja innych usEug nieuciąrliwych,

c) morliwo[ć lokalizacji mieszkaG wbudowanych 
lub wolnostojących domów mieszkalnych dla wEa-
[cicieli inwestycji, 

d) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-
wy,

e) gabaryty obiektów wynikające z technologii 
produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
max. 6.0 m nad poziomem terenu,

f) budynki mieszkalne do II kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze ze [cianką kolankową max 
0.80 m, dach o spadku 30-35°, dopuszcza się bu-
dynki II-kondygnacyjne ze stropodachem,

g) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

h) ogrodzenie arurowe lub peEne o wysoko[ci max 
2.0 m;

5) 5RU:
a) teren projektowanych usEug sektora rolno-spo-

rywczego,
b) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-

wy,
c) gabaryty obiektów wynikające z technologii 

produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
max. 15.0 m nad poziomem terenu,

d) obiekty technologiczne do wysoko[ci 60 m, po-
zostaEe parametry bez ograniczeG, 

e) granice projektowanych dziaEek mogą ulec 
zmianie w zalerno[ci od potrzeb inwestorów przy 
zachowaniu dostępu do pasa drogowego, ustalo-
nych odlegEo[ci nieprzekraczalnych linii zabudowy 
od granicy dziaEki,

f) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

g) ogrodzenie o wysoko[ci max 2.20 m;
6) 6RU:
a) teren istniejących i projektowanych usEug sek-

tora rolno-sporywczego,
b) zakaz lokalizacji usEug transportowych, morli-

wa lokalizacja innych usEug nieuciąrliwych,
c) morliwo[ć lokalizacji wolnostojących domów 

mieszkalnych dla wEa[cicieli inwestycji, 
d) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
e) gabaryty obiektów wynikające z technologii 

produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
max. 7.0 m nad poziomem terenu,

f) obiekty technologiczne do wysoko[ci 15 m, po-
zostaEe parametry bez ograniczeG,

g) budynki mieszkalne do II kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze urytkowe, dach o spadku 30-
35° lub 40-45°, 

h) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

i) ogrodzenie arurowe lub peEne o wysoko[ci max 
2.0 m;

7) 7RU:
a) teren istniejących i projektowanych usEug sek-

tora rolno-sporywczego,
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b) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych li-
niach zabudowy,

c) gabaryty obiektów wynikające z technologii 
produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
max. 10.0 m nad poziomem terenu,

d) obiekty technologiczne do wysoko[ci 40 m, po-
zostaEe parametry bez ograniczeG,

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

f) wzdEur drogi dojazdowej obowiązek nasadzenia 
szpaleru drzew,

g) strefa techniczna linii energetycznej,
h) miejsca postojowe zapewnić na terenie wEa-

snym,
i) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 2.0 m,
j) przy granicy z terenem 5MW oraz 58MN obo-

wiązek nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej wysokiej 
i [redniej o szeroko[ci min. 10.0 m;

8) 8RU:
a) teren istniejących i projektowanych usEug sek-

tora rolno-sporywczego,
b) budowa i rozbudowa zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi,
c) gabaryty obiektów wynikające z technologii 

produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
max. 10.0 m nad poziomem terenu,

d) obiekty technologiczne do wysoko[ci 60 m, po-
zostaEe parametry bez ograniczeG,

e) miejsca postojowe zapewnić na terenie wEa-
snym,

f) ogrodzenie o wysoko[ci max 2.20 m;

§10. Ustala się następujące warunki zabudowy 
dla terenów oznaczonych R:

1. Tereny upraw rolnych i ogrodowych bez prawa 
do zabudowy.

2. Dopuszcza się prowadzenie przez tereny R in-
frastruktury liniowej.

3. Na gruntach klasy V i VI dopuszcza się wpro-
wadzenie zalesieG.

§11. Ustala się następujące warunki zabudowy 
dla terenów oznaczonych RM:

1. Przeznaczenie podstawowe: budynki miesz-
kalne i obiekty gospodarcze związane z produkcją 
rolną.

2. Gabaryty budynków gospodarczych i inwentar-
skich zgodnie z obowiązującymi warunkami tech-
nicznymi.

3. Zakaz lokalizacji ferm hodowlanych.
4. W razie konieczno[ci dopuszcza się morliwo[ć 

prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez 
tereny RM.

5. Dla terenów RM poziom haEasu nie more prze-
kraczać dopuszczalnego poziomu haEasu jak dla te-
renów zabudowy zagrodowej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

6. Dla terenów RM przylegających do 1KD, do 
czasu obnirenia klasy drogi, obowiązują linie nie-
przekraczalne;

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
czasowy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 25 m od pasa 
drogowego,

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
staEy pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 50 m od pasa dro-
gowego

7. Dla terenu oznaczonego:
1) 1RM:
a) istniejąca i projektowana zabudowa zagrodowa,
b) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) budynek mieszkalny do wysoko[ci II kondygna-

cji w tym poddasze urytkowe w dachu o nachyleniu 
poEaci 30-35° lub 40-45°, wysoko[ć [cianki kolan-
kowej do 0.80 m,

d) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m, 
od strony drogi 1KD dopuszczalne peEne o wysoko-
[ci max 2.0 m;

2) 2RM:
a) istniejąca i projektowana zabudowa zagrodowa,
b) budowa i rozbudowa w obowiązujących i nie-

przekraczalnych liniach zabudowy,
c) obowiązująca linia zabudowy w odlegEo[ci 10.0 

m od linii rozgraniczającej pasa drogowego,
d) budynek mieszkalny do wysoko[ci II kondygna-

cji w tym poddasze urytkowe w dachu o nachyleniu 
poEaci 30-35° lub 40-45°, wysoko[ć [cianki kolan-
kowej do 0.80 m,

e) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowej funk-
cji ｠ usEug nieuciąrliwych,

f) strefa techniczna linii energetycznych,
g) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m;
3) 3RM:
a) istniejąca i projektowana zabudowa zagrodowa,
b) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) budynek mieszkalny do wysoko[ci II kondygna-

cji w tym poddasze urytkowe w dachu o nachyleniu 
poEaci 30-35° lub 40-45°, wysoko[ć [cianki kolan-
kowej do 0.80 m,

d) strefa techniczna linii energetycznej,
e) ogrodzenie arurowe o wysoko[ci max 1.80 m.

§12. Ustala się następujące warunki zabudowy 
dla terenów oznaczonych P:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów 
usEugowych, produkcyjnych, skEady, magazyny.

2. Ustala się zakaz sytuowania funkcji mieszkal-
nej, chyba, re przepis szczegóEowy to umorliwi. 

3. Dopuszcza się morliwo[ć prowadzenia sieci in-
frastruktury technicznej przez tereny P.

4. Wprowadza się zakaz lokalizowania przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, o których mowa w przepisach odręb-
nych.

5. Granice projektowanych dziaEek budowlanych 
mogą ulec zmianie w zalerno[ci od potrzeb inwesto-
rów przy zachowaniu dostępu do pasa drogowego 
oraz ustalonych odlegEo[ci nieprzekraczalnych linii 
zabudowy od granicy dziaEki.
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6. Gabaryty budynków wynikające z technologii 
produkcji dowolne z ograniczeniem wysoko[ci do 
max. 15.0 m nad poziomem terenu.

7. Obiekty technologiczne o wysoko[ci do 60 m, 
pozostaEe parametry bez ograniczeG.

8. Dla wszelkich obiektów o wysoko[ci równej 
i większej nir 50.0 m n.p.t. ustala się obowiązek 
zgEoszenia do Szefostwa SEurby Ruchu Lotniczego 
SiE Zbrojnych RP zgodnie z przepisami szczególnymi.

9. Obowiązek podEączenia do sieci kanalizacyjnej 
(po wstępnym oczyszczeniu [cieków przemysEo-
wych).

10. Miejsca postojowe dla samochodów cięraro-
wych zapewnić na dziaEce wEasnej.

11. Ustala się obowiązek wprowadzenia zadrze-
wieG na styku kompleksu przemysEowego z terena-
mi otaczającymi.

12) Dla terenu oznaczonego:
1) 1P:
a) teren istniejącej zabudowy przemysEowej,
b) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
d) ogrodzenie do wysoko[ci 2.0 m;
2) 2P, 3P, 4P, 5P i 6P:
a) teren projektowanej zabudowy przemysEowej,
b) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-

wy,
c) nie dopuszcza się skEadowania na zewnątrz bu-

dynków produktów i materiaEów mogących przeni-
kać do gruntu i wód gruntowych,

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 40% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

e) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi projekto-
wanej 5KD,

f) ogrodzenie do wysoko[ci 2.20 m, 
g) dopuszcza się lokalizację obiektów telefonii ko-

mórkowej;
3) 7P:
a) teren istniejącej i projektowanej zabudowy 

przemysEowej,
b) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
d) ogrodzenie do wysoko[ci 1.80 m, 
e) budynek przy ul. NiepodlegEo[ci nr 30 objęty 

ochroną konserwatorską;
4) 8P i 9P:
a) teren istniejącej i projektowanej zabudowy 

przemysEowo-usEugowej,
b) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
d) ogrodzenie do wysoko[ci 1.80 m;
5) 10P:
a) teren projektowanej zabudowy magazynowo-

skEadowej,

b) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-
wy,

c) nie dopuszcza się skEadowania na zewnątrz bu-
dynków produktów i materiaEów mogących przeni-
kać do gruntu i wód gruntowych,

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

e) ogrodzenie do wysoko[ci 1.80 m;
6) 11P:
a) teren istniejącej i projektowanej zabudowy 

przemysEowo-skEadowej,
b) budowa i rozbudowa w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy,
c) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% po-

wierzchni terenu niezabudowanego,
d) obsEuga komunikacyjna z terenu 53KDW,
e) ogrodzenie do wysoko[ci 1.80 m,
f) od strony 53KDW obowiązek nasadzenia pasa 

zieleni izolacyjnej wysokiej i [redniej o szeroko[ci 
min. 10.0 m;

7) 12P i 13P:
a) teren projektowanej zabudowy przemysEowej,
b) budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-

wy,
c) nie dopuszcza się skEadowania na zewnątrz bu-

dynków produktów i materiaEów mogących przeni-
kać do gruntu i wód gruntowych,

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 40% po-
wierzchni terenu niezabudowanego,

e) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi projekto-
wanej 67KDW,

f) ogrodzenie do wysoko[ci 2.20 m;

§13. Ustala się następujące warunki zabudowy 
dla terenów oznaczonych ZP:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzą-
dzonej ogólnodostępnej jak parki, zieleGce, skwery, 
pasy zieleni ochronnej itp.

2. Morliwo[ć prowadzenia sieci i budowy urzą-
dzeG infrastruktury technicznej.

3. Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, chy-
ba, re zapis szczegóEowy to umorliwia.

4. Dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszo-ro-
werowych, budowę [cierek rowerowych oraz loka-
lizację obiektów maEej architektury.

5. Dla terenu oznaczonego:
1) 1ZP:
a) teren istniejącej i projektowanej zieleni rekre-

acyjnej z placami do gier i zabaw dla dzieci, z bo-
iskami i zielenią towarzyszącą,

b) morliwa budowa budynku socjalnego w nie-
przekraczalnych liniach zabudowy, parterowego, ze 
stropodachem lub dachem stromym, o powierzchni 
zabudowy do 300 m2,

c) morliwo[ć sytuowania elementów maEej archi-
tektury, trybun i innych urządzeG towarzyszących 
funkcji sportowo-rekreacyjnej,

d) strefa techniczna linii energetycznej,
e) konieczne nasadzenia zieleni izolacyjnej wyso-

kiej i [redniej od terenu 4KD i 4MN, 
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f) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 2.0 m;
2) 2ZP:
a) teren istniejącej i projektowanej zieleni ｠ le[na 

[cierka dydaktyczna ｧW Dolinie Pięciu Rzekｦ z tabli-
cami poglądowo-edukacyjnymi; 

3) 3ZP:
a) teren projektowanej zieleni osiedlowej z placami 

do gier i zabaw dla dzieci,
b) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej,
c) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 1.5 m;
4) 4ZP:
a) teren projektowanej zieleni osiedlowej z placami 

do gier i zabaw dla dzieci,
b) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej,
c) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 1.5 m,
d) strefa techniczna linii energetycznej; 
5) 5ZP:
a) teren projektowanej zieleni rekreacyjnej peEnią-

cej funkcję izolacyjną od 1KD,
b) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej,
c) wyposarenie w obiekty maEej architektury: lam-

py, Eawki,
d) dopuszcza się wygrodzenie placu zabaw dla 

najmEodszych dzieci ogrodzeniem arurowym o wy-
soko[ci max 1.5 m,

e) strefa techniczna linii energetycznej;
6) 6ZP:
a) teren istniejącego parku w zabytkowym ukEa-

dzie urbanistycznym ｠ Plac Wolno[ci,
b) ochronie podlega rozplanowanie [cierek i skEad 

gatunkowy zieleni,
c) prace porządkowe jak wycinka drzew oraz sy-

tuowanie elementów maEej architektury wymagają 
uzyskania opinii WKZ,

d) zakaz grodzenia terenu;
7) 7ZP:
a) teren projektowanej zieleni urządzonej ogólno-

dostępnej peEniącej funkcję izolacyjną,
b) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej;
8) 8ZP:
a) teren istniejącej i projektowanej zieleni rekre-

acyjnej z placami do gier i zabaw dla dzieci, z bo-
iskami i zielenią towarzyszącą,

b) morliwa budowa budynku socjalnego w nie-
przekraczalnych liniach zabudowy, parterowego, ze 
stropodachem lub dachem stromym, o powierzchni 
zabudowy do 300 m2,

c) morliwo[ć sytuowania elementów maEej archi-
tektury, trybun i innych urządzeG towarzyszących 
funkcji sportowo-rekreacyjnej,

d) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 2.0 m;
9) 9ZP:
a) teren projektowanej zieleni ｠ skwer publiczny, 
a) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej. 
b) zakaz grodzenia terenu, 
b) morliwe lokalizowanie letnich ogródków funk-

cjonujących w powiązaniu z 19U;
10) 10ZP:
a) teren istniejącej i projektowanej zieleni publicz-

nej,

b) zakaz utwardzania dróg i [cierek,
c) zakaz grodzenia terenu;
11) 11ZP:
a) teren istniejącej i projektowanej zieleni rekre-

acyjnej z miejskim stadionem sportowym, zespoEem 
boisk i obiektami towarzyszącymi,

b) morliwa rozbudowa budynku socjalnego zgod-
nie z obowiązującymi warunkami technicznymi, par-
terowego, ze stropodachem lub dachem o nachyle-
niu poEaci 30-35°,

c) morliwo[ć sytuowania elementów maEej archi-
tektury, trybun i innych urządzeG towarzyszących 
funkcji sportowo-rekreacyjnej,

d) miejsca postojowe zapewnić na terenie wEa-
snym, dojazd od strony 33KDW,

e) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 2.0 m;
12) 12ZP:
a) teren istniejącej i projektowanej zieleni publicz-

nej peEniącej funkcję ochronną dla rz. Czarna,
b) zakaz utwardzania dróg i [cierek,
c) zakaz grodzenia terenu,
d) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej,
e) strefa techniczna linii energetycznych;
13) 13ZP:
a) teren projektowanej zieleni osiedlowej z placami 

do gier i zabaw i urządzeniami sportowymi dla dzieci 
i mEodziery,

b) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej,
c) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 2.0 m;
14) 14ZP:
a) teren projektowanej zieleni ｠ skwer publiczny, 
c) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej. 
d) zakaz grodzenia terenu; 
15) 15ZP, 16ZP i 17ZP:
a) teren projektowanej zieleni ogólnodostępnej 

ze [cierką rowerową wzdEur strefy technicznej linii 
energetycznej, speEniającej funkcję korytarza ekolo-
gicznego,

b) nasadzenia zieleni [redniej i niskiej, 
c) zakaz grodzenia terenu; 
16) 18ZP, 19ZP i 20ZP:
a) teren projektowanej zieleni ogólnodostępnej ze 

[cierką rowerową, speEniającej funkcję korytarza 
ekologicznego,

b) nasadzenia zieleni [redniej i niskiej, 
c) zakaz grodzenia terenu; 
17) 21ZP:
a) teren projektowanej zieleni ogólnodostępnej, 

peEniącej funkcję izolacyjną terenów usEugowych 
35U od zabudowy mieszkalnej,

b) nasadzenia zieleni wysokiej i [redniej,
c) morliwo[ć sytuowania dojazdów do zabudowy 

mieszkalnej terenu 35U,
d) zakaz grodzenia terenu; 
18) 22ZP:
a) teren projektowanej zieleni osiedlowej z placami 

do gier i zabaw dla dzieci,
b) nasadzenia zieleni [redniej i niskiej, 
c) ogrodzenie arurowe do wysoko[ci 1.5 m; 
19) 23ZP:
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a) teren projektowanej zieleni ｠ skwer publiczny, 
b) nasadzenia zieleni [redniej i wysokiej. 
c) zakaz grodzenia terenu; 
20) 24ZP:
a) teren projektowanej zieleni parkowej,
b) uporządkowanie istniejącej zieleni, 
c) zakaz grodzenia terenu; 
21) 25ZP:
a) teren projektowanej zieleni osiedlowej z placami 

do gier i zabaw dla dzieci,
b) nasadzenia zieleni wysokiej i [redniej, 
c) w przypadku wEączenia terenu do kompleksu 

zabudowy mieszkalnej 121MN, 122MN i 123MN 
morliwo[ć ogrodzenia do wysoko[ci 2.20 m; 

22) 26ZP:
a) teren projektowanych urządzeG sportowych i 

rekreacyjnych ogólnodostępnych,
b) nasadzenia zieleni [redniej i niskiej, 
c) morliwo[ć sytuowania elementów maEej archi-

tektury, trybun i innych urządzeG towarzyszących 
funkcji sportowo-rekreacyjnej,

d) morliwe lokalizowanie letnich ogródków funk-
cjonujących w powiązaniu z 36U

e) morliwe czę[ciowe grodzenie terenu arurowe 
do wysoko[ci 2.0 m; 

23) 27ZP:
a) teren projektowanej zieleni ogólnodostępnej, 

peEniącej funkcję izolującą od terenów przemysEo-
wych 12P i 13P,

b) nasadzenia zieleni wysokiej i [redniej,
c) zakaz grodzenia terenu; 
24) 28ZP:
a) teren projektowanej zieleni osiedlowej z placami 

do gier i zabaw i urządzeniami sportowymi dla dzieci 
i mEodziery,

b) lokalizacja urządzeG przy minimalnej wycince 
drzewostanu,

c) zakaz grodzenia terenu;
25) 29ZP i 30ZP:
a) teren zieleni publicznej urządzonej,
b) nasadzenia zieleni ozdobnej oraz o[wietlenie 

skweru.

§14. Ustala się następujące warunki zagospoda-
rowania dla terenów oznaczonych ZR:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny ogrodów 
przydomowych.

2. Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów maEej 
architektury.

3. Morliwo[ć sytuowania zbiorników wodnych 
zgodnie z obowiązującymi warunkami techniczny-
mi.

4. Morliwo[ć prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej.

5. Morliwo[ć grodzenia terenów ogrodzeniem 
arurowym do wysoko[ci 1.5 m.

§15. Ustala się następujące warunki zagospoda-
rowania dla terenów oznaczonych ZD:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 

ogrodowej.
2. Dopuszcza się sytuowanie ogrodowych rekre-

acyjnych zbiorników wodnych oraz obiektów maEej 
architektury.

3. Morliwo[ć sytuowania obiektów kubaturowych 
o powierzchni zabudowy do 25 m2 oraz wysoko[ci 
do 5 m przy dachu stromym i do 4 m przy dachu 
pEaskim.

4. Morliwo[ć prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej jak linii energetycznych, sieci wodocią-
gowych i kanalizacyjnych.

5. Zakaz sytuowania obiektów inwentarskich.
6. Ogrodzenia arurowe do wysoko[ci 1.80 m.
7. Dla terenów ZD poziom haEasu nie more prze-

kraczać dopuszczalnego poziomu haEasu jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi

§16. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania dla terenu oznaczonego ZC:

1. Przeznaczenie podstawowe - teren cmentarzy:
- cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, 

ul. Cmentarna, poE. XIX,
- cmentarz komunalny, nieczynny, ul. Cmentarna, 

poE. XIX,
- cmentarz komunalny, czynny, ul. Cmentarna, 

1950 r.,
2. Wszystkie cmentarze znajdują się pod ochroną 

konserwatorską.
3. Na terenie ZC ｠ kaplica cmentarna, mur., l. 30-

te XX w. ｠ wpisana do ewidencji konserwatorskiej.
4. Wszelkie prace renowacyjne, porządkowe na-

grobków, ogrodzenia, rzepb cmentarnych, pomni-
ków nalery uzgadniać z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków.

5. W ramach ZC przewidziano teren pod rozbudo-
wę cmentarza.

§17. Ustala się następujące warunki zagospoda-
rowania dla terenów oznaczonych ZN:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni nie-
urządzonej.

2. Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów maEej 
architektury.

3. Morliwo[ć nasadzeG zieleni wysokiej i [redniej, 
szczególnie na terenach peEniących funkcję izolacyj-
ną od 0KD.

4. Morliwo[ć prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej jak linii energetycznych, sieci wodocią-
gowych i kanalizacyjnych.

5. Zakaz grodzenia.

§18. Ustala się następujące warunki zagospoda-
rowania dla terenów oznaczonych ZL:

1. Przeznaczenie podstawowe: teren pokryty ro-
[linno[cią le[ną lub uprawami le[nymi, drzewami, 
krzewami oraz runem le[nym przeznaczony do pro-
dukcji le[nej.

2. Zasady zachowania, ochrony i powiększania 
zasobów le[nych oraz zasady gospodarki le[nej w 
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powiązaniu z innymi elementami [rodowiska wg 
ustawy z dnia 28 wrze[nia 1991 r. O lasach (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 45 poz. 435 ze zmianami).

3. Na terenie ZL objętym planem miejscowym 
mogą powstawać obiekty przeznaczone na cele go-
spodarki le[nej.

§19. Ustala się następujące warunki zagospoda-
rowania dla terenów oznaczonych WS:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny wód po-
wierzchniowych jak rzeki, stawy, rowy melioracyjne 
itp.

2. Obowiązek ochrony stref przybrzernych wraz 
z ro[linno[cią.

3. Dopuszcza się prace pielęgnacyjne przeciwdzia-
Eające zarastaniu zbiorników i cieków. 

4. Zakaz utwardzania brzegów.
5. Zakaz grodzenia.
6. Dla terenu oznaczonego:
1) 1WS:
a) rzeka Czarna;
2) 2WS, 3WS i 4WS:
a) system hydrotechniczny związany z funkcjono-

waniem dawnego mEyna wodnego,
b) na terenie 3WS morliwa lokalizacja obiektów 

budowlanych jak pomosty, kawiarnie, tarasy itp., 
związanych z funkcjonowaniem 1U i 2U w nieprze-
kraczalnych liniach zabudowy.

3) 5WS:
a) istniejące rowy melioracyjne.

§20. Ustala się następujące warunki zabudowy 
i zagospodarowania dla terenów oznaczonych KD, 
KDW:

1. Przeznaczenie podstawowe: droga w liniach 
rozgraniczających z umieszczonymi w nich elemen-
tami drogi oraz urządzeniami z nią związanymi wyni-
kającymi z funkcji drogi i uwarunkowaG terenowych

2. W liniach rozgraniczających ulic wojewódzkich 
i gminnych morliwo[ć prowadzenia podziemnych 
sieci infrastruktury technicznej.

3. WzdEur kardej ulicy, o ile pozwalają na to wa-
runki terenowe, nalery prowadzić [cierki rowero-
we, zarówno w liniach rozgraniczających ulic pro-
jektowanych jak i istniejących.

4. Nasadzenia zieleni w pasach drogowych nalery 
prowadzić kierując się zasadą urozmaicenia gatun-
ków drzew i krzewów.

5. Dla terenu oznaczonego:
1) 0KD:
a) teren rezerwowy pod drogę klasy S o szero-

ko[ci 50.0 m; do czasu realizacji obwodnicy tere-
ny pozostają w urytkowaniu dotychczasowym, 
bez morliwo[ci lokalizacji obiektów trwaEych oraz 
upraw sadowniczych,

b) w razie potrzeby ｠ na etapie projektowania 
drogi ekspresowej S11 ｠ morliwo[ć zmiany trasy 
gazociągu odgaEępnego do stacji redukcyjno-pomia-
rowej (1G) oraz linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 220 kV na zasadzie porozumienia gesto-

rów sieci z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad;

2) 1KD:
a) droga krajowa nr 11 klasy GP, 
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

od 15.0 m do 30.0 m ze względu na istniejącą za-
budowę oraz zabytkowy ukEad urbanistyczny miej-
scowo[ci,

c) wEączenie drogi do projektowanej drogi eks-
presowej S11 przez projektowany dwupoziomowy 
węzeE drogowy usytuowany na póEnoc od miasta 
Okonek, poza granicami opracowania,

d) w przypadku stwierdzenia przekroczenia do-
puszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku nale-
ry zastosować [rodki organizacyjne, techniczne lub 
technologiczne (np. ekrany akustyczne) ogranicza-
jące emisję haEasu co najmniej do warto[ci dopusz-
czalnych;

3) 2KD:
a) odcinek drogi powiatowej nr 29310 relacji Oko-

nek - Lędyczek, aktualnie klasy Z, po realizacji za-
EoreG planu od 5KD do 4KD ｠ projektowana droga 
klasy L,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 
od 9.0 m do 18.0 m ze względu na istniejącą zabu-
dowę oraz zabytkowy ukEad urbanistyczny miejsco-
wo[ci;

4) 3KD:
a) droga powiatowa klasy Z nr 29312 relacji Oko-

nek - Borucino, 
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

od 22.0 m do 30.0 m ze względu na istniejącą za-
budowę oraz zabytkowy ukEad urbanistyczny miej-
scowo[ci;

5) 4KD:
a) droga powiatowa klasy L nr 29309 relacji Oko-

nek - Domczewo, 
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

od 15.0 m do 30.0 m;
6) 5KD:
a) droga projektowana klasy Z obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy przemysEowej, przejmują-
ca ruch z kierunku Lędyczka (2KD) do drogi 1KD,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 22.0 m;
7) 6KD:
a) droga projektowana klasy Z, Eącząca drogę 3KD 

z 1KD,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 25.0 m,
c) morliwe jednostronne usytuowanie miejsc po-

stojowych do obsEugi terenów ZD i 8ZP;
8) 1KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej i usEugowej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 20.0 m;
9) 2KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej i usEugowej, 
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 m, 

sięgacze zakoGczone wyspami nawrotnymi szeroko-
[ci 8.0 m;
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10) 3KDW:
a) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-

spą nawrotną, obsEugująca tereny istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy mieszkalnej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 ｠ 
10.0 m; 

11) 4KDW:
a) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-

spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy mieszkalnej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 ｠ 
10.0 m;

12) 5KDW:
a) projektowany plac z miejscami postojowymi 

przy terenach mieszkalnych z usEugami wbudowa-
nymi, peEniący funkcję przestrzeni publicznej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 20.0 × 
65.0 m,

c) wprowadzenie zieleni i obiektów maEej archi-
tektury;

13) 6KDW:
a) istniejąca droga dojazdowa do zabudowy miesz-

kalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5.0 m;
14) 7KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny za-

budowy mieszkalnej, dojazd do terenu targowiska 
miejskiego 13U,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 
od 15.0 m do 20.0 m ze względu na istniejącą za-
budowę oraz zabytkowy ukEad urbanistyczny miej-
scowo[ci;

15) 8KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny za-

budowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

od 20.0 m do 28.0 m ze względu na istniejącą za-
budowę oraz zabytkowy ukEad urbanistyczny miej-
scowo[ci;

16) 9KDW:
c) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny rol-

ne i zabudowy mieszkalnej, historyczny dojazd do 
zespoEu mEyGskiego Bąk,

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 
od 5.0 m do 13.0 m;

17) 10KDW:
a) istniejąca droga dojazdowa do terenów rolno-

le[nych i skEadowiska odpadów komunalnych,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

od 4.0 m do 8.0 m; 
18) 11KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny 

istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej i 
usEugowej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m,
c) morliwe miejsca postojowe w pasie drogowym,
d) obowiązek nasadzenia obustronnie szpalerów 

drzew;
19) 12KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny za-

budowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 m;
20) 13KDW:
a) istniejąca droga gruntowa, projektowana droga 

klasy D obsEugująca tereny projektowanej zabudo-
wy mieszkalnej i usEugowej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 m;
21) 14KDW:
a) istniejąca droga gruntowa dojazdowa do tere-

nów le[nych,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
22) 15KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej i usEugowej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 m;
23) 16KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej, 
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 m;
24) 17KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 m;
25) 18KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny ist-

niejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 m;
26) 19KDW:
a) istniejąca, czę[ciowo projektowana, droga kla-

sy D zakoGczona wyspą nawrotną obsEugująca tere-
ny 3RU i 4RU,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 m;
27) 20KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej i usEugowej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 m 

z lokalnym poszerzeniem do 35 m na parking dla 
samochodów osobowych i cięrarowych;

28) 21KDW:
a) istniejąca droga klasy D, dojazdowa do terenu 

ZC, obsEugująca tereny istniejącej i projektowanej 
zabudowy mieszkalnej i usEugowej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 18.0 ｠ 
24.0 m z lokalnym poszerzeniem do 60.0 m na par-
king na potrzeby ZC i 5U;

29) 22KDW:
a) istniejąca, czę[ciowo projektowana, droga kla-

sy D obsEugująca tereny projektowanej zabudowy 
mieszkalnej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 ｠ 
18.0 m;

30) 23KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 ｠ 

15.0 m;
31) 24KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 ｠ 
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10.0 m;
32) 25KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5.0 ｠ 

8.0 m,
c) droga prywatna wEa[cicieli dziaEek 17MN,
d) powstanie drogi morliwe za zgodą zarządu 

osiedla 1MW;
33) 26KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny za-

budowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

od 6.0 m do 12.0 m ze względu na istniejącą zabu-
dowę oraz zabytkowy ukEad urbanistyczny miejsco-
wo[ci,

c) na styku z 4KD plac w historycznych liniach 
rozgraniczających;

34) 27KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny ist-

niejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej, 
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 m;
35) 28KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny ist-

niejącej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

od 7.0 m do 10.0 m ze względu na istniejącą zabu-
dowę oraz zabytkowy ukEad urbanistyczny miejsco-
wo[ci; 

36) 29KDW:
a) istniejąca, czę[ciowo projektowana droga klasy 

D obsEugująca tereny istniejącej i projektowanej za-
budowy mieszkalnej i usEugowej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 ｠ 
18.0 m,

c) morliwe miejsca postojowe w pasie drogowym 
przy terenie 10U;

37) 30KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny za-

budowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

od 15.0 m do 22.0 m ze względu na istniejącą za-
budowę oraz zabytkowy ukEad urbanistyczny miej-
scowo[ci,

c) szpalery drzew do ochrony i uzupeEnieG;
38) 31KDW:
a) istniejąca droga ｠ czę[ć ul. NiepodlegEo[ci, ma-

jąca charakter przestrzeni publicznej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

ze względu na istniejącą zabudowę oraz zabytkowy 
ukEad urbanistyczny miejscowo[ci,

c) wymaga rewitalizacji, zmniejszenia czę[ci jezd-
nej na korzy[ć ciągów pieszych oraz terenów zieleni 
urządzonej;

39) 32KDW:
a) istniejąca, czę[ciowo projektowana droga klasy 

D obsEugująca tereny istniejącej i projektowanej za-
budowy mieszkalnej i usEugowej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 
od 8.0 m do 20.0 m ze względu na istniejącą zabu-

dowę oraz zabytkowy ukEad urbanistyczny miejsco-
wo[ci,

c) lokalne poszerzenie na zespóE garary;
40) 33KDW:
a) istniejąca droga klasy D ｠ dojazd do terenu 

11ZP,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 m;
41) 34KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny za-

budowy mieszkalnej, usEugowej i rolne, 
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 ｠ 

22.0 m,
c) przy terenach usEugowych morliwo[ć sytuowa-

nia miejsc postojowych;
42) 35KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny za-

budowy mieszkalnej, rekreacyjne i ogrodów dziaE-
kowych,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 
od 14.0 m do 18.0 m ze względu na istniejącą za-
budowę oraz zabytkowy ukEad urbanistyczny miej-
scowo[ci,

c) szpalery drzew do ochrony i uzupeEnieG;
43) 36KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny za-

budowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 m;
44) 37KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny ist-

niejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 13.0 m;
45) 38KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

istniejącej i projektowanej zabudowy przemysEowo-
skEadowej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
46) 39KDW:
a) istniejąca droga polna, projektowana droga kla-

sy D, obsEugująca tereny projektowanej zabudowy 
mieszkalnej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 14.0 m;
47) 40KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
48) 41KDW:
a) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
49) 42KDW:
a) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-

spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy mieszkalnej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
50) 43KDW:
a) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-

spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy mieszkalnej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m,
51) 44KDW:
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a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny ist-
niejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 20.0 m,
c) jednostronne nasadzenie szpaleru drzew;
52) 45KDW:
a) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-

spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy mieszkalnej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
53) 46KDW:
a) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-

spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy mieszkalnej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 ｠ 
10.0 m;

54) 47KDW:
a) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-

spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy mieszkalnej, dojazdowa do terenów rol-
nych,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 ｠ 
10.0 m;

55) 48KDW:
a) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-

spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy mieszkalnej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 m;
56) 49KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny ist-

niejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej oraz 
tereny rolne,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 ｠ 
12.0 m;

57) 50KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny ist-

niejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
58) 51KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny za-

budowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 ｠ 

20.0 m;
59) 52KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny za-

budowy mieszkalnej i usEugowej, dojazdowa do sta-
cji PKP,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 m;
60) 53KDW:
a) istniejąca droga polna, projektowana droga kla-

sy D, zakoGczona wyspą nawrotną, obsEugująca 
tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej i prze-
mysEowej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 ｠ 
18.0 m;

61) 54KDW:
a) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny za-

budowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 13.0 ｠ 

16.0 m;
62) 55KDW:

a) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-
spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy mieszkalnej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 m;
63) 56KDW:
a) projektowany ukEad dróg dojazdowych obsEu-

gujący tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 ｠ 

12.0 m;
64) 57KDW:
a) projektowana droga klasy L obsEugująca zespo-

Ey projektowanej zabudowy mieszkalnej, Eącząca 
3KD z 1KD,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 20.0 m,
c) obustronne nasadzenia szpalerów drzew;
65) 58KDW:
a) projektowana droga klasy D, obsEugująca tere-

ny projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 ｠ 

12.0 m;
66) 59KDW:
a) projektowana droga klasy D, obsEugująca tere-

ny projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
67) 60KDW:
a) projektowana droga klasy D, obsEugująca tere-

ny projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 ｠ 

12.0 m;
68) 61KDW:
a) istniejąca droga klasy D, zakoGczona projekto-

waną wyspą nawrotną, obsEugująca tereny istnieją-
cej i projektowanej zabudowy mieszkalnej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
69) 62KDW:
a) projektowana droga klasy D, obsEugująca tere-

ny projektowanej zabudowy usEugowej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 ｠ 

20.0 m, 
c) morliwe miejsca postojowe wzdEur drogi;
70) 63KDW:
a) projektowana droga klasy D, obsEugująca tere-

ny projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 m,
c) obustronne nasadzenia szpalerów drzew;
71) 64KDW:
a) projektowana droga klasy D, obsEugująca tere-

ny projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
72) 65KDW:
a) projektowana droga klasy D, obsEugująca tere-

ny projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
73) 66KDW:
a) istniejąca droga klasy D, Eącząca tereny projek-

towanej zabudowy mieszkalnej, usEugowej i prze-
mysEowej z drogą powiatową 3KD,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 20.0 m,
c) obustronne szpalery drzew do ochrony i uzu-

peEnienia;
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74) 67KDW:
a) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-

spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy przemysEowej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 20.0 m;
75) 68KDW:
a) istniejąca droga klasy D, obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10.0 m;
76) 69KDW:
a) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-

spą nawrotną, dojazdowa do projektowanych dzia-
Eek mieszkalnych,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 m;
77) 70KDW:
a) istniejąca droga gruntowa, projektowana droga 

klasy D, obsEugująca tereny projektowanej zabudo-
wy mieszkalnej i rekreacyjne,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 m;
78) 71KDW:
a) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-

spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy usEugowej,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8.0 m;
79) 72KDW:
a) istniejąca droga gruntowa obsEugująca tereny 

ZD,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5.0 m;
80) 73KDW:
a) projektowana droga klasy D, obsEugująca tere-

ny projektowanej zabudowy mieszkalnej,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15.0 m,
c) obustronne nasadzenia szpalerów drzew.

§21. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania dla terenów oznaczonych Kx:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny komunika-
cji pieszej i rowerowej. 

2. W liniach rozgraniczających terenów Kx morli-
wo[ć prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej.

3. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających min. 3.0 
m.

§23. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania dla terenów oznaczonych KK:

1. Tereny zamknięte ｠ linia kolejowa relacji Po-
znaG ｠ Koszalin.

§24. Dla terenów infrastruktury technicznej ustala 
się morliwo[ć budowy, przebudowy lub rozbudowy 
obiektów budowlanych i urządzeG technicznych w 
ramach dziaEek wEasnych na podstawie przepisów 
szczególnych. Ponadto ustala się:

1. Dla terenów oznaczonych E:
1) Przeznaczenie: tereny urządzeG elektroenerge-

tycznych;
2) 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 9E, 10E, 14E, 16E, 

18E ｠ istniejące stacje transformatorowe;
3) 8E, 11E, 12E, 13E, 15E, 17E, 19E, 20E, 21E, 

22E, 23E, 24E, 25E, 26E, 27E, 28E ｠ projektowane 
stacje transformatorowe;

4) 7E ｠ teren zakEadu energetycznego.
2. Dla terenów oznaczonych W:
1) Przeznaczenie: tereny urządzeG i budynków 

związanych z czerpaniem i dostarczaniem wody;
2) 1W: 
a) teren ujęcia wody z hydrofornią (studnia gEębi-

nowa oraz stacja uzdatniania wody), 
b) strefa ochronna ujęcia wody podziemnej o pro-

mieniu 10.0 m,
c) morliwa rozbudowa budynku administracyjne-

go w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, 
d) morliwa zmiana funkcji budynku administracyj-

nego na inne usEugi nieuciąrliwe; 
3) 2W:
a) teren ujęcia wody z hydrofornią (studnia gEębi-

nowa oraz stacja uzdatniania wody, druga studnia 
gEębinowa na terenie 2MW),

b) strefa ochronna ujęcia wody podziemnej o pro-
mieniu 10.0 m.

3. Dla terenów oznaczonych G:
1) Przeznaczenie: tereny urządzeG gazownictwa;
2) G ｠ istniejąca stacja redukcyjno ｠ pomiarowa 

I° stopnia.
4. Dla terenów oznaczonych K:
1) Przeznaczenie: tereny urządzeG i budynków 

związanych z oczyszczaniem [cieków komunalnych 
oraz wód opadowych i roztopowych;

2) 1K, 2K ｠ teren oczyszczalni [cieków; dla te-
renu 1K obowiązują linie nieprzekraczalne od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni projektowanej drogi eks-
presowej S11:

- dla projektowanej zabudowy przeznaczonej na 
pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 90 m (budynki jednokon-
dygnacyjne) i 110 m (budynki wielokondygnacyjne),

- dla projektowanej zabudowy nie przeznaczonej 
na pobyt ludzi ｠ w odlegEo[ci 40 m od pasa drogo-
wego.

3) 5K, 7K, 13K, 14K, 17K, 18K ｠ projektowana 
przepompownia [cieków i oczyszczalnia wód opa-
dowych;

4) 3K, 4K, 6K, 8K ｠ projektowane przepompow-
nie [cieków,

5) 9K, 10K, 11K, 12K, 15K, 16K ｠ projektowana 
oczyszczalnia wód opadowych.

5. Dla terenów oznaczonych T:
1) Przeznaczenie: tereny budynków i urządzeG te-

lekomunikacji.
2) T1: teren Telekomunikacji Polskiej SA ｠ czę[ć 

administracyjno-mieszkalna:
a) budowa zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi,
b) budynek ul. Lipowa nr 12 objęty ochroną kon-

serwatorską.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe



Poz. 1961
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 105 ｠ 11317 ｠

§23. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze 
zmianami) ustala się stawkę procentową sEurącą 
naliczeniu opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo-
[ci dla terenu wyznaczonego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego: 

1. pod budownictwo mieszkaniowe:
- nowoprojektowane tereny oznaczone MN - 10%
- pozostaEe - 10%
2. pod budownictwo usEugowe:
- nowoprojektowane tereny oznaczone U i RU - 

20%
- pozostaEe - 20%
3. pod projektowane budownictwo przemysEowe 

P - 20%
4. dla pozostaEych terenów - 5%

§24. Przeznacza się na cele nierolnicze i niele[ne 
grunty rolne o Eącznej powierzchni 12.3012 ha, w 
tym o klasach bonitacyjnych:

1) R IVa ｠ 5.4415 ha
2) R IVb ｠ 5.2107 ha
3) Ps IV ｠ 1.649 ha 

§25. Przeznacza się na cele nierolnicze i niele[ne 
grunty le[ne o Eącznej powierzchni 1.922 ha.

§26. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Okonka.

§27. Na obszarze objętym niniejszą uchwaEą tracą 
moc ustalenia wszystkich obowiązujących dotych-
czas miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego gminy Okonek.

§28. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

(-) mgr Danuta PerEowska
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZSTRZY-
GNIĘCIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY OKONEK 
MIASTA OKONEK PODCZAS WYDOqENIA DO PU-
BLICZNEGO WGLĄDU

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Okonek byE wykEa-
dany do publicznego wglądu dwukrotnie:

- w dniach od 28 stycznia do 18 lutego 2008 r. z 
morliwo[cią zgEaszania uwag do dnia 3 marca 2008 
r.

- w dniach od 10 grudnia 2009 r. do 6 stycznia 
2010 r. z morliwo[cią zgEaszania uwag do dnia 20 
stycznia 2010 r.

Podczas wyEorenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Okonek miasta Okonek do publicznego wglądu w 
dniach od 28 stycznia do 18 lutego 2008 r. z mor-
liwo[cią zgEaszania uwag do dnia 3 marca 2008 r. 
wniesiono następujące uwagi:

Lasy PaGstwowe Nadle[nictwo Okonek ul. Kole-
jowa 16, 64-965 Okonek zEoryEy następujące wnio-
ski:

Projektowanie na tym terenie zabudowy mieszkal-
nej jednorodzinnej oraz strefy usEugowej i przemy-
sEowej jest nietrafne z następujących względów:

1. Teren projektowanej zabudowy znajduje się w 
bliskim sąsiedztwie obszarów le[nych, na których 
prowadzona jest gospodarka le[na. Teren ten winien 
zostać przywrócony gospodarce le[nej, zgodnie z 
jego pierwotnym przeznaczeniem. UmorliwiEoby to 
prowadzenie przez Lasy PaGstwowe wielofunkcyj-
nej gospodarki le[nej.

2. Zabudowa mieszkaniowa jak i pozostaEa byEa-
by realizowana na terenie nieprzystosowanym do 
takiego sposobu wykorzystania z uwagi na to, re 
grunt na tym terenie jest podmokEy, znajdujący się 
w oddziaEywaniu rzeki Czarnej. Teren ten nie jest 
wyposarony w niezbędną infrastrukturę techniczną 
związaną z funkcjonowaniem obszaru mieszkalne-
go, nie gwarantuje zwarto[ci z resztą aglomeracji 
miejskiej.

3. PoEorenie durego osiedla mieszkaniowego wraz 
z infrastrukturą nie gwarantuje nalerytej ochrony 
walorów przyrodniczych, w szczególno[ci ro[lin-
no[ci rzeki Czarnej. Nalery wskazać, re ro[linno[ć 
rzeki Czarnej, na odcinku ponirej torfowiska i uj[cia 
KanaEu Bobrowego, zasEuguje na szczególną uwa-

gę, ze względu na występowanie tu unikatowego 
zbiorowiska jaskrów wodnych i rzę[li, typowych 
dla ｧrzek wEosienniczkowychｦ. Taki typ ro[linno[ci 
rzecznej zostaE uznany za ginący i cenny w skali 
caEej Europy. Walory rzeczki Czarnej podnosi fakt, 
re występującym w niej gatunkiem wEosiennic znika 
jest bardzo rzadki, do niedawna uwarany za wystę-
pujący tylko w górach, wEosiennicznik pędzelkowa-
ty Ranunculus penicillatus. SzczegóEy morna zna-
lepć w opracowaniu ｧWaloryzacja przyrodnicza oraz 
koncepcja ochrony terenów dawnego poligonu Oko-
nek w Nadle[nictwie Okonekｦ. W pobliru przebiega 
równier granica obszaru ｧNatura 2000ｦ. Pierwszo-
rzędnym celem jest bowiem ochrona utrwalonych 
ekosystemów przed zniszczeniem. Nie morna wy-
kluczyć objęcia niektórych terenów instytucjonalny-
mi formami ochrony przyrodniczej.

4. Przez projektowany teren zabudowy jednoro-
dzinnej przebiega droga wewnętrzna Nadle[nictwa 
Okonek, stanowiącą podstawową i jedyna drogę 
wywozową z obszarów le[nych czę[ci Obrębu Oko-
nek, z drogi tej korzystają pojazdy wysokotonaro-
we. Lokalizacja osiedla stanowiEaby istotne utrud-
nienie dla dziaEalno[ci Nadle[nictwa, jak i dla jego 
mieszkaGców.

Dogodniejszym miejscem lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej byEby teren poEorony w pobliru aglo-
meracji miejskiej Okonka, uEatwiający doprowadze-
nie niezbędnej infrastruktury technicznej np. teren 
byEego poligonu za wiaduktem przy ul. Le[nej lub 
ter na gruntach przeznaczonych w tej czę[ci planu 
obecnie urytkowanych rolniczo a przeznaczony w 
powyrszym planie pod zalesienia.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku z dnia 
23 lutego 2010 r.: 

w/w uwaga zostaEa odrzucona 
Podczas wyEorenia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Okonek miasta Okonek do publicznego wglądu w 
dniach od 10 grudnia 2009 r. do 6 stycznia 2010 r. 
z morliwo[cią zgEaszania uwag do dnia 20 stycznia 
2010 r. wniesiono następujące uwagi:

Lasy PaGstwowe Nadle[nictwo Okonek ul. Kole-
jowa 16, 64-965 Okonek zEoryEy następujące wnio-
ski:

1. Dla dziaEki rolnej nr 8383/4, obręb ewidencyjny 
Anielin, o pow. 2,10ha znajdującej się w projekcie 
planu w obszarze o dominującej funkcji mieszkanio-
wej, wnioskujemy o wyrysowanie dziaEek budow-
lanych tak, by zamykaEy się w granicy naszej wEa-
sno[ci,

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr LII/295/2010

Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 23 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PLANU
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I. Zadania wEasne gminy
Do zadaG wEasnych gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, finansowanych z udziaEem [rodków z 
budretu gminy zalicza się:

1. Budowę dróg gminnych wraz z ich o[wietle-
niem

2. Budowę wodociągów i urządzeG wodociągo-
wych

3. Budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami
4. Budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami
Przepisom o finansach publicznych podlegają in-

westycje, które realizowane są z udziaEem [rodków 
publicznych zdefiniowanych w §3 ustawy o finan-
sach publicznych oraz [rodków pochodzących z 
funduszy strukturalnych UE.

PozostaEe zadania wEasne gminy z zakresu infra-
struktury technicznej, okre[lone zostaEy w art. 7 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, m.in.:

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną 
2. Zaopatrzenie w energię cieplną 
3. Zaopatrzenie w gaz
podlegają dodatkowo regulacją ustawy Prawo 

energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakre-
su zaopatrzenia nie są finansowane z udziaEem [rod-
ków z budretu gminy. Wskazane w ustawie Prawo 
energetyczne zadania wEasne gminy, finansowane z 
jej budretu, obejmują wykonanie o[wietlenia dróg, 
tych których gmina jest zarządcą ｠ czyli dróg gmin-
nych. 

II. Budowa dróg gminnych
1. Obszar objęty planem obsEugiwany jest przez 

ukEad komunikacyjny, który tworzą:
1) teren rezerwowy pod drogę klasy S, oznaczona 

w planie jako 0KD
2) droga krajowa nr 11 klasy GP, oznaczony w 

planie jako 1KD,
3) odcinek drogi powiatowej nr 29310 relacji Oko-

nek - Lędyczek, aktualnie klasy Z, po realizacji za-
EoreG planu od 5KD do 4KD ｠ projektowana droga 

klasy L, oznaczony w planie jako 2KD.
4) droga powiatowa klasy Z nr 29312 relacji Oko-

nek ｠ Borucino, oznaczona w planie jako 3KD,
5) droga powiatowa klasy L nr 29309 relacji Oko-

nek - Domczewo, oznaczona w planie jako 4KD
6) droga projektowana klasy Z obsEugująca tereny 

projektowanej zabudowy przemysEowej, przejmują-
ca ruch z kierunku Lędyczka (2KD) do drogi 1KD, 
oznaczona jako 5KD,

7) droga projektowana klasy Z, Eącząca drogę 3KD 
z 1KD, oznaczona w planie jako 6KD

8) projektowana droga klasy D obsEugująca tereny 
projektowanej zabudowy mieszkalnej i usEugowej, 
oznaczona w planie jako 1KDW, 2KDW

9) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-
spą nawrotną, obsEugująca tereny istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy mieszkalnej, oznaczona w 
planie jako 3KDW, 4KDW, 42KDW, 43KDW

10) istniejąca droga dojazdowa do zabudowy 
mieszkalnej, oznaczona w planie jako 6KDW, 8KDW

11) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny 
zabudowy mieszkalnej, dojazd do terenu targowiska 
miejskiego 13U,, oznaczona w planie jako 7KDW

12) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny 
rolne i zabudowy mieszkalnej, historyczny dojazd do 
zespoEu mEyGskiego Bąk, oznaczona w planie jako 
9KDW

13) istniejąca droga dojazdowa do terenów rol-
no-le[nych i skEadowiska odpadów komunalnych, 
oznaczona w planie jako 10KDW

14) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny 
istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej i 
usEugowej, oznaczona w planie jako 11KDW

15) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny 
zabudowy mieszkalnej, oznaczona w planie jako 
12KDW, 26KDW, 28KDW, 30KDW, 36KDW, 
51KDW, 54KDW

16) istniejąca droga gruntowa, projektowana dro-
ga klasy D obsEugująca tereny projektowanej zabu-
dowy mieszkalnej i usEugowej, oznaczona w planie 
jako 13KDW

Rozstrzygnięcie:
2. Dla gruntów po byEej bazie wojskowej, stanowią-

cych obecnie wEasno[ć AMW (ok. 112ha, ob. Anie-
lin). Tzw. ｧobozowiskoｦ, stwierdzamy rozbierno[ć 
pomiędzy studium a projektem planu, w studium te-
ren ten znajdowaE się w obszarze D ｠ obszarze go-
spodarki le[nej, w projekcie planu zostaE wEączony do 
obszaru A ｠ obszaru rozwoju Okonka, z dominują-

cą funkcją mieszkaniową, usEugową i przemysEową, 
uwzględniając potrzebę rozwoju budownictwa miesz-
kaniowego miasta Okonka, wnioskujemy o wpisanie 
dla tego obszaru morliwo[ć prowadzenia gospodarki 
le[nej jako funkcję alternatywną

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Okonku z dnia 
23 lutego 2010 r.: 

w/w uwaga zostaEa odrzucona 

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LII/295/2010

Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 23 lutego 2010 r.

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

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
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17) istniejąca droga gruntowa dojazdowa do tere-
nów le[nych, oznaczona w planie jako 14KDW

18) projektowana droga klasy D obsEugująca te-
reny projektowanej zabudowy mieszkalnej i usEugo-
wej, oznaczona w planie jako 15KDW, 20KDW, 

19) projektowana droga klasy D obsEugująca tere-
ny projektowanej zabudowy mieszkalnej, oznaczona 
w planie jako 16KDW, 17KDW, 23KDW, 24KDW, 
25KDW, 40KDW, 41KDW, 58KDW, 59KDW, 
60KDW, 62KDW, 63KDW, 64KDW, 65KDW

20) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny 
istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej, 
oznaczona w planie jako 18KDW, 27KDW, 37KDW, 
44KDW, 49KDW, 50KDW

21) istniejąca, czę[ciowo projektowana, droga 
klasy D zakoGczona wyspą nawrotną obsEugująca 
tereny 3RU i 4RU, oznaczona w planie jako 19KDW

22) istniejąca droga klasy D, dojazdowa do terenu 
ZC, obsEugująca tereny istniejącej i projektowanej 
zabudowy mieszkalnej i usEugowej, oznaczona w 
planie jako 21KDW

23) istniejąca, czę[ciowo projektowana, droga 
klasy D obsEugująca tereny projektowanej zabudo-
wy mieszkalnej, oznaczona w planie jako 22KDW

24) istniejąca, czę[ciowo projektowana droga kla-
sy D obsEugująca tereny istniejącej i projektowanej 
zabudowy mieszkalnej i usEugowej, oznaczona jako 
29KDW, 32KDW,

25) istniejąca droga ｠ czę[ć ul. NiepodlegEo[ci, 
mająca charakter przestrzeni publicznej, oznaczona 
w planie jako 31KDW

26) istniejąca droga klasy D ｠ dojazd do terenu 
11ZP, oznaczona w planie jako 33KDW,

27) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny 
zabudowy mieszkalnej, usEugowej i rolne, oznaczo-
na w planie jako 34KDW,

28) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny 
zabudowy mieszkalnej, rekreacyjne i ogrodów dziaE-
kowych, oznaczona w planie jako 35KDW

29) projektowana droga klasy D obsEugująca te-
reny istniejącej i projektowanej zabudowy przemy-
sEowo-skEadowej, oznaczona w planie jako 38KDW

30) istniejąca droga polna, projektowana droga 
klasy D, obsEugująca tereny projektowanej zabudo-
wy mieszkalnej, oznaczona w planie jako 39KDW

31) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-
spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy mieszkalnej, oznaczona w planie jako 
45KDW, 46KDW, 48KDW, 55KDW

32) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-
spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy mieszkalnej, dojazdowa do terenów rol-
nych, oznaczona w planie jako 47KDW

33) istniejąca droga klasy D obsEugująca tereny 
zabudowy mieszkalnej i usEugowej, dojazdowa do 
stacji PKP, oznaczona w planie jako 52KDW

34) istniejąca droga polna, projektowana droga 
klasy D, zakoGczona wyspą nawrotną, obsEugująca 
tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej i prze-
mysEowej, oznaczona w planie jako 53KDW

35) projektowany ukEad dróg dojazdowych obsEu-
gujący tereny projektowanej zabudowy mieszkalnej, 
oznaczony w planie jako 56KDW

36) projektowana droga klasy L obsEugująca ze-
spoEy projektowanej zabudowy mieszkalnej, Eącząca 
3KD z 1KD, oznaczona w planie jako 57KDW

37) istniejąca droga klasy D, zakoGczona projekto-
waną wyspą nawrotną, obsEugująca tereny istnieją-
cej i projektowanej zabudowy mieszkalnej, oznaczo-
na w planie jako 61KDW

38) istniejąca droga klasy D, Eącząca tereny pro-
jektowanej zabudowy mieszkalnej, usEugowej i prze-
mysEowej z drogą powiatową 3KD, oznaczona w 
planie jako 66KDW

39) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-
spą nawrotną, obsEugująca tereny projektowanej 
zabudowy przemysEowej, oznaczona w planie jako 
67KDW

40) istniejąca droga klasy D, obsEugująca tereny 
projektowanej zabudowy mieszkalnej, oznaczona w 
planie jako 68KDW

41) projektowana droga klasy D, zakoGczona wy-
spą nawrotną, dojazdowa do projektowanych dzia-
Eek mieszkalnych, oznaczona w planie jako 69KDW

42) istniejąca droga gruntowa, projektowana dro-
ga klasy D, obsEugująca tereny projektowanej zabu-
dowy mieszkalnej i rekreacyjne, oznaczona w planie 
jako 70KDW

43) projektowana droga klasy D, zakoGczona 
wyspą nawrotną, obsEugująca tereny projektowa-
nej zabudowy usEugowej, oznaczona w planie jako 
71KDW

44) istniejąca droga gruntowa obsEugująca tereny 
ZD, oznaczona w planie jako 72KDW

45) projektowana droga klasy D, obsEugująca tere-
ny projektowanej zabudowy mieszkalnej, oznaczona 
w planie jako 73KDW

2. Do ukEadu dróg gminnych mogą być zaliczo-
ne inne drogi, zgodnie w odpowiednimi uchwaEami 
Rady Miejskiej w Okonku

3. Realizacja dróg (będących w gestii gminy) sta-
nowiących gEówny ukEad komunikacyjny realizowa-
na będzie z budretu gminy

4. Istnieje morliwo[ć wspóEfinansowania budowy 
dróg na podstawie umowy z zainteresowanym in-
westorem

5. Istnieje morliwo[ć ubiegania się o dofinanso-
wanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie bu-
dowy dróg oraz uzbrojenia pozostających w gestii 
gminy) 

III. Uzbrojenie terenu

Zaopatrzenie w wodę
Teren objęty planem zaopatrywany jest z dwóch 

ujęć wody, zlokalizowanych przy ul. NiepodlegEo[ci 
i ul. Kolejowej, w skEad ujęcia przy ul. NiepodlegEo-
[ci wchodzą dwie studnie gEębinowe, Nr 2 i Nr 3, o 
zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w ilo[ci 
62,0 m³/h, oraz stacja uzdatniania wody, o zdol-
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no[ci produkcyjnej wynoszącej 30,0 m³/h. oródEem 
wody dla ujęcia wody przy ul. Kolejowej, jest jedna 
studnia gEębinowa o zatwierdzonych zasobach eks-
ploatacyjnych w ilo[ci 41,4 m³/h, oraz stacja uzdat-
niania wody o zdolno[ci produkcyjnej 9,6 m³/h. 
Docelowo pokrycie zapotrzebowania wody dla te-
renu objętego planem przewiduje się z eksploatacji 
studni Nr 3 przy ul. NiepodlegEo[ci i studni przy ul. 
Kolejowej. Dla poprawy pracy wodociągu w godzi-
nach szczytu, planowana jest budowa zbiornika wy-
równawczego o pojemno[ci 1000 m³, co pozwoli 
magazynować nadmiar produkowanej wody na uję-
ciach w Okonku oraz caEodobowo nadmiar z ujęcia 
w Brokęcinie. Zbiornik zlokalizowany będzie w póE-
nocnej czę[ci miasta na najwyrszym wzniesieniu. 
Obecnie wykonane jest spięcie gEównych sieci wo-
dociągowych, poszczególnych ukEadów. Docelowo 
wymagana będzie rozbudowa sieci w miarę potrzeb 
rozwojowych miasta oraz budowa magistrali wodo-
ciągowej z ujęcia wody w Brokęcinie do zbiornika.

Kanalizacja sanitarna 
Teren objęty planem posiada mechaniczno ｠ bio-

logiczną oczyszczalnie [cieków, typu ELA o wydaj-
no[ci 750,0 m³/d, w skEad której wchodzi: komora 
denitryfikacji, stanowisko dozowania PIX, zbiornik 
u[redniający, stacja dmuchaw, punkt zlewny dla 
odnowy [cieków doworonych oraz poletka osa-
dowe. Zcieki po oczyszczeniu odprowadzone są 
do rzeki Czarnej, będącej dopEywem Gwdy. Doce-
lowo projektuje się rozbudowę o jeszcze jedną ko-
morę biologiczną o przepustowo[ci 250,0 m³/d, co 
pozwoli przejąć [cieki z nieskanalizowanej czę[ci 
miasta i projektowanej rozbudowy oraz z caEej póE-
nocnej czę[ci gminy. Rozbudowy wymaga grawita-
cyjno ｠ pompowy ukEad sieci kanalizacji [ciekowej, 
dla nieskanalizowanej czę[ci miasta oraz dla potrzeb 
nowoinwestowanych terenów. Ze względu na uroz-
maiconą konfigurację terenu na obrzerach miasta, 
dopuszcza się, zastosowanie indywidualnych prze-
pompowni, przekazujących [cieki do kanaEu grawi-
tacyjnego (kanalizację ci[nieniową).

Kanalizacja deszczowa
Na terenie objętym planem istnieją odcinki kana-

lizacji deszczowej o do[ć znacznych [rednicach w 
centrum miasta, które odprowadzają nieoczyszczo-
ne wody opadowe do rzeki Czarnej. Nalery wyko-
rzystać przepustowo[ć istniejących kanaEów, na 
wylotach których projektuje się budowę oczysz-
czalni wód opadowych, wówczas zaistnieje morli-
wo[ć rozbudowy istniejących ukEadów, dla potrzeb 
nowoinwestowanych terenów. Projektowane kana-
Ey deszczowe na wylotach winny być bezwzględ-
nie wyposarone w oczyszczalnie wód opadowych. 
GEówne przebiegi nowych kanaEów deszczowych, 
nalery lokalizować w liniach rozgraniczających 
ciągów komunikacyjnych, natomiast lokalizacje 
oczyszczalni wód opadowych przewidziano na te-
renach ZP. Wody opadowe z obrzernych terenów 
miasta odprowadzane będą powierzchniowo, po-
przez infiltrację do gruntu. 

Infrastruktura techniczna wodociągowa, sanitarna 
i deszczowa pozostająca w gestii gminy finansowa-
na będzie:

1) ze [rodków budretowych gminy,
2) istnieje morliwo[ć ubiegania się o dofinanso-

wanie z funduszy strukturalnych UE


