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UCHWAIA NR LV/528/09 

 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

 z dnia 18 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

”oJowonego w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Wolin. 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. 

Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, 

poz. 1237; Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co nastę”uje: 

ŚZIAI I 
PRZśPISY OGÓLNś 

 

RozdziaJ ń 

ZAKRES REGULACJI 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr IX/38/07 z dnia 28 marca 2007 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wolin w obrębie geodezyjnym nr 2, 

stwierdzając zgodno`ć z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzenne-

go gminy Wolin ”rzyjętym uchwaJą Nr XL/418/06 z dnia 20 ”audziernika 2006 r. uchwala się miejscowy 

”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie geodezyjnym nr 2 Wolin, zwany 

dalej planem miejscowym. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 28.1373 ha, którego granice ustala rysu-

nek planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy. 

§ 2. Integralnymi czę`ciami planu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Wolin w skali 1:10000; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolinie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu 
planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Wolin o s”osobie realizacji i zasadach finansowania 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych 
gminy. 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleL ”lanu miejscowego są warunki zabudowy i zagos”odarowania terenu 
”rzeznaczonego ”od lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usJugowej oraz 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

2. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów oznaczonych w ”lanie symbolami: 

1) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami w ”arterach budynków; 

2) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) U,KP - teren zabudowy usJugowej uwyteczno`ci ”ublicznej i komercyjnej z ogólnodostę”nymi placami 

miejskimi; 

4) ZP,US - teren zieleni ”arkowej i usJug s”ortowych; 

5) ZP - teren zieleni parkowej; 

6) E - teren inwynierii technicznej - stacja transformatorowa 15/0,4 kV; 

7) KPD - teren przepom”owni wód deszczowych; 

8) KPS - teren przepom”owni `cieków sanitarnych; 

9) KD.L - teren drogi lokalnej; 
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10) KD.D - teren drogi dojazdowej; 

11) KPJ - teren ciągu ”ieszo-jezdnego; 

12) KP - teren ciągu ”ieszego; 

13) KS - teren ”arkingów. 

§ 4. 1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego ”lanem miejscowym; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

3) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu; 

4) oznaczenia liniowe ”rzebiegu urządzeL infrastruktury technicznej; 
5) symbole literowo-cyfrowe terenów elementarnych. 

2. Przebieg linii rozgraniczających dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt 
graficzny osi linii z rysunku planu. 

3. Ustala się nastę”ujące definicje terminów uwytych w tek`cie ”lanu: 

1) dach stromy - forma dachu, w którym ”oJacie nachylone są ”od kątem co najmniej 35°; 

2) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJania. Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pom”ownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go stopnia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne; 

3) nieprzekraczalna linia dla zabudowy kubaturowej - linia wyznaczająca granicę terenu, ”oza którą reali-
zacja zabudowy jest niedopuszczalna; 

4) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca obowiązujące usytuowanie `ciany zewnętrznej 
budynku, dopuszczalne maksymalne 1,5 metrowe przekroczenie linii - kubaturowymi elementami 

elewacji na dJugo`ci do 25% `ciany frontowej; 
5) teren elementarny - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi; 

6) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć budynku mierzona od poziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej-

`ciu do budynku, do najwywej ”oJowonego ”unktu dachu, kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowych; 

7) intensywno`ć zabudowy - stosunek ”owierzchni caJkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych po 

obrysie, z wyJączeniem tarasów i balkonów, do ”owierzchni dziaJki. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA KSZTAITOWANIA ZABUŚOWY I ZAGOSPOŚAROWANIA TśRśNU 

§ 5. 1. W celu za”obiegania dewastacji krajobrazu ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) lokalizacja nowych obiektów budowlanych mowliwa jest zgodnie z nie”rzekraczalną i obowiązującą 
linią zabudowy wkre`loną na rysunku ”lanu; 

2) ”rojekty ty”owe do”uszcza się ”od warunkiem zharmonizowania obiektu z zabudową lokalną; 

3) forma architektoniczna nowych budynków ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem 

do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych z wykorzystaniem ma-

teriaJów wykoLczeniowych charakterystycznych dla miejscowej zabudowy, na warunkach okre`lo-

nych w ”rze”isach szczegóJowych; 

4) zakaz lokalizacji obiektów wykoLczonych w elewacjach balami drewnianymi. 

2. Ustala się strefę WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych nr 458 i 459, w gra-

nicach wkre`lonych na rysunku ”lanu, o nastę”ujących warunkach ochrony konserwatorskiej: obowiązuje: 

1) uzgadnianie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi przez odpowiedni 

organ do s”raw ochrony zabytków; 

2) ”rze”rowadzanie badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

3) obowiązuje ws”óJdziaJanie z od”owiednim organem do s”raw ochrony zabytków w zakresie zamie-

rzeL inwestycyjnych dotyczących terenów objętych ochroną konserwatorską. 
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RozdziaJ 3 

USTALśNIA OCHRONY _ROŚOWISKA I PRZYROŚY 

§ 6. 1. W granicach objętego ”lanem terenu, a ”oJowonego w granicach obszarów Natura 2000: s”e-

cjalnej ochrony ”taków ｭźalew SzczeciLskiｬ, kod obszaru PLB 320009 oraz specjalnej ochrony siedlisk 

ｭWolin i Uznamｬ, kod obszaru PLH 320017 obowiązuje: 

1) zachowanie walorów ”rzyrodniczych i krajobrazowych; 

2) zakaz ”ogarszania stanu siedlisk ”rzyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt, dla których 
zostaJ wyznaczony obszar s”ecjalnej ochrony; 

3) zakaz introdukcji gatunków geograficznie i ekologicznie obcych, ”rzyczyniającej się do ich inwazji 
i wy”ierania gatunków rodzimych; 

4) bezwzględnie wyklucza się makroniwelację terenu; 

5) w celu za”obiegania dewastacji krajobrazu ustala się: 
a) zakaz wznoszenia zabudowy szeregowej, 

b) nakazuje się zadarnienie wszystkich skar” celem ”rzeciwdziaJania erozji. 

RozdziaJ 4 

USTALśNIA W ZAKRśSIś OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

§ 7. 1. ObsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych 
dróg ”ublicznych i wewnętrznych ”oJączonych z ukJadem sieci dróg w gminie i w rejonie. 

2. Powiązania komunikacyjne obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewnią drogi do-

jazdowe gminne w ciągu ulic SJowiaLskiej, SJowackiego i Sienkiewicza. 

3. Śo”uszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wy”osawenie terenów dróg jak kosze na `mieci, 

Jawki, lampy i inne obiekty maJej architektury ”od warunkiem braku kolizji z sieciami i urządzeniami pod-

ziemnymi, nie powodowaniem graniczeL dla komunikacji, w tym rozmieszczenia znaków i sygnaJów dro-

gowych. 

4. Realizacja kawdego nowego obiektu uwarunkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji od-

”owiedniej ilo`ci miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 

5. Ustala się minimalne wskauniki dla obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samo-

chodów osobowych wedJug ”rze”isów szczegóJowych. 

RozdziaJ 5 

USTALśNIA W ZAKRśSIś MOŚśRNIZACJI I BUŚOWY SYSTśMÓW INFRASTRUKTURY TśCHNICZNśJ 

§ 8. 1. Linie rozgraniczające ulic, dróg osiedlowych i ciągów ”ieszych wyznaczają korytarze infra-

struktury technicznej, w niektórych mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu. Śo”uszcza się ”rowa-

dzenie sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic na warunkach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych. 

2. źao”atrzenie w wodę: 

1) z ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 90÷160 mm zasilanej z istniejącej sieci wodociągo-

wej w ul. SJowiaLskiej i SJowackiego (”oza obszarem opracowania); 

2) system wodociągowy realizuje się: 
a) z zapewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach s”e-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

b) z uwzględnieniem wymaganego zao”atrzenia na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ”rzeciw”owarowymi. 

3. Od”rowadzenie `cieków sanitarnych: 

1) ”rojektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjno-tJoczną o `rednicy 110-300 mm, do istniejącej kana-

lizacji sanitarnej w ul. SJowiaLskiej i SJowackiego (”oza obszarem o”racowania). PrzetJaczanie `cie-

ków sanitarnych ”o”rzez ”rojektowane ”rze”om”ownie `cieków zlokalizowane zgodnie z rysunkiem 

planu miejscowego. 
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4. Odprowadzenie wód o”adowych: 

1) ”rojektowaną kanalizacją deszczową grawitacyjno-tJoczną o `rednicy 200-500 mm, do istniejącej 
kanalizacji deszczowej w ul. SJowiaLskiej i SJowackiego (”oza obszarem opracowania); 

2) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie wód deszczowych z dachów 
budynków na teren w granicach dziaJki do gruntu lub studni chJonnych, natomiast z dróg i ”arkingów 
do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej, z niezbędnymi na od”Jywie do rowu melioracyjnego urzą-
dzeniami oczyszczającymi. 

5. źao”atrzenie w cie”Jo: 

1) z indywidualnych i lokalnych kotJowni zasilanych gazem lub olejem o”aJowym; 

2) do”uszcza się zastosowanie innych uródeJ cie”Ja, wykorzystujących niskoemisyjne instalacje ogrzew-

cze na ”aliwo staJe, energię elektryczną, kolektory sJoneczne, ”ompy cieplne itp., o parametrach emi-

sji zanieczyszczeL s”eJniających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geo-

logicznych zgodnie z przepisami ”rawa geologicznego i górniczego; 

3) zakaz instalowania lokalnych instalacji grzewczych na ”aliwa staJe. Ustalenie nie dotyczy instalowa-

nia kominków stanowiących uzu”eJniające uródJo cie”Ja. 

6. Zaopatrzenie w gaz: 

1) z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy 32÷160 mm zasilanej 

z projektowanego i istniejącego gazociągu `redniego ci`nienia w ul. SJowiaLskiej. 

7. Elektroenergetyka: 

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących na”owietrznych i ”rojektowanych elektroenergetycz-

nych linii kablowych 15 kV i 0,4 kV zlokalizowanych w obszarze i poza obszarem planu, poprzez pro-

jektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

2) w obszarze objętym planem zasilanie elektroenergetyczną linią kablową 0,4 kV. 

8. ObsJuga telekomunikacyjna z istniejących i ”rojektowanych rozdzielczych linii kablowych ”oza ob-

szarem planu. 

9. Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów: 

1) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych ”osesjach, a nastę”nie wywowenie ich na skJadowisko od”adów staJych; 

2) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki. 

10. Ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa `redniego ci-

`nienia 32 mm, sieć wodociągowa 90 mm, kanalizacja `ciekową 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m. 

11. Nowe i modernizowane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne. Ustalenie to nie do-

tyczy napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV wymienionych w ustaleniach szczegóJowych. 

ŚZIAI II 
PRZśPISY SZCZśGÓIOWś 

 

RozdziaJ ń 

PRZśZNACZśNIś I ZASAŚY ZAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

§ 9. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 1.MN, o powierzchni 

0.8624 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 
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b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg, oznaczonych na 
zaJączniku graficznym symbolami: 31.KD.D, 30.KD.D, 34.KD.D, 33.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 99; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.1000 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 25,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonych w ”lanie symbolami 30.KD.D, 31.KD.D, 

33.KD.D, 34.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 
oznaczonych w planie symbolami 30.KD.D, 31.KD.D, 33.KD.D, 34.KD.D, 32.KP. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty objęte ochroną konserwacyjną nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

3) powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 
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10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka procentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
przystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 10. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 2.ZP, o powierzchni 0.4829 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren zieleni ”arkowej urządzonej ogólnodostę”nej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) bezwzględny zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej; 

2) do”uszcza się sytuowanie maJej architektury związanej z urządzeniem terenu; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 90%. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgranicza-

jących, jak na rysunku ”lanu, zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 33.KD.D; 

2) parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów; 

3) do”uszcza się zasilanie w energię elektryczną i wodę z ”rojektowanych sieci uzbrojenia terenu w dro-

dze, oznaczonej w planie symbolem 33.KD.D, 32.KP. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje urządzenie ”arku z nasadzeniami drzewami i krzewami; 

2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: urządzenie ”arku osiedlowego; 

2) oczekiwane rezultaty: zapewnienie mieszkaLcom dostę”u do zieleni ”arkowej. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

§ 11. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 3.MN, o powierzchni 

0.2969 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
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5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 

e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 
sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do drogi, oznaczonej na zaJączniku graficz-

nym symbolem 33.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 99; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.1500 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 25,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczonej w ”lanie symbolem 33.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, 

oznaczonej w planie symbolem 33.KD.D, 32.KP. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. Zasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 
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9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 12. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 4.MN, o powierzchni 

0.7445 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do dróg, oznaczonych na zaJączniku graficz-

nym symbolami 31.KD.D, 33.KD.D i 50.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi typu ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 99; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.1500 ha; 
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3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 25,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 70° do 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg, oznaczonych w ”lanie symbolami 31.KD.D, 33.KD.D i 50.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach dojazdowych, 
oznaczonych w planie symbolami 31.KD.D, 33.KD.D, 50.KD.D, 32.KP. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 13. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 5.MN, o powierzchni 

1.3229 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) dopuszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 
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6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg, oznaczonych na za-

Jączniku graficznym symbolami 31.KD.D, 33.KD.D, 50.KD.D, 51.KD.D i 53.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 99; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.1500 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 25,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg, oznaczonych w ”lanie symbolami 31.KD.D, 33.KD.D, 50.KD.D, 

51.KD.D i 53.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 
dojazdowych, oznaczonych w planie symbolami 31.KD.D, 33.KD.D, 50.KD.D, 51.KD.D, 53.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) planowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 14. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 6.MN, o powierzchni 

1.0297 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 
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2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg, oznaczonych na za-

Jączniku graficznym symbolami 33.KD.D i 41.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu poJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) dopuszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 99; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.1500 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 27,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 70° do 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonych w ”lanie symbolami 33.KD.D, 41.KD.D 

i 50.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 
dojazdowych, oznaczonych w planie symbolami 33.KD.D, 41.KD.D, 50.KD.D, 39.KP. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 
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7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 15. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 7.MN, o powierzchni 

1.9581 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg, oznaczonych na za-

Jączniku graficznym symbolami 30.KD.D, 33.KD.D i 35.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 
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7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 99; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0875 ha, maksymalna: 0.1500 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 25,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonych w ”lanie symbolami 30.KD.D, 33.KD.D, 

34.KD.D i 35.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci 30.KD.D, 33.KD.D, 34.KD.D 

i 35.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują 
warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 18. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 8.MN, o powierzchni 

1.5052 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 
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b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle do dróg, oznaczonych na zaJączniku graficz-

nym symbolami 33.KD.D i 41.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerach 

ewidencyjnych 99 i 100; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.1500 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 25,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonych w planie symbolami 33.KD.D, 41.KD.D 

i 43.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 
dojazdowych, oznaczonych w planie symbolami 33.KD.D, 41.KD.D, 43.KD.D, 39.KP. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 

ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 
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10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0% dla czę`ci 
terenu o numerze ewidencyjnym 99 i 30% dla czę`ci terenu o numerze ewidencyjnym 100. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
przystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 17. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 9.MN, o powierzchni 

0.5095 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg, oznaczonych na za-

Jączniku graficznym symbolami 41.KD.D, 42.KPJ i 50.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 99; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.1500 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 26,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 
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5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg, oznaczonych w ”lanie symbolami 41.KD.D, 42.KPJ i 50.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, oznaczonych 

w planie symbolami 41.KD.D, 50.KD.D, 42.KPJ i 40.KP. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: przed 

”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 18. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 10.E, o powierzchni 

0,0089 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 9. 

2. Przeznaczenie: teren stacji transformatorowej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki: 30%; 

2) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren wymaga wydzielenia w granicach wy-

znaczonych liniami rozgraniczającymi, po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od ciągu ”ieszo-jezdnego, oznaczonego w planie symbolem 42.KDPJ; 

2) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana elektroenergetyczną linią kablową 15 kV. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: nakazuje się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej wzdJuw gra-

nicy dziaJki. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

9. Stawka procentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

§ 19. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 11.ZP, o powierzchni 

0.2357 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 10. 
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2. Przeznaczenie: teren zieleni parkowej - skwer miejski. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) bezwzględny zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej; 

2) do”uszcza się sytuowanie maJej architektury związanej z urządzeniem terenu; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu: 90%. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: czę`ć terenów o numerach ewidencyjnych 99 

i 100. Po wydzieleniu wzdJuw linii rozgraniczających, jak na rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtórnego 
”odziaJu nieruchomo`ci. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od ciągu ”ieszo-jezdnego o symbolu 42.KPJ i drogi dojazdowej, oznaczonej 

w planie symbolem 50.KD.D; 

2) parkingi: zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów; 

3) do”uszcza się zasilanie w energię elektryczną i wodę z ”rojektowanych sieci uzbrojenia terenu w dro-

dze, oznaczonej w planie symbolem 42.KPJ i 50.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje urządzenie ”arku z nasadzeniami drzewami 

i krzewami. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

9 Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: urządzenie skweru miejskiego; 

2) oczekiwane rezultaty: zapewnienie mieszkaLcom dostę”u do zieleni ”arkowej. 

10. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

§ 20. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 12.MN, o powierzchni 

0.9536 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 4 ｦ 473 ｦ Poz. 48 

 

6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg, oznaczonych na za-

Jączniku graficznym symbolami 41.KD.D, 42.KPJ i 43.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 99 i 100; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.1500 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 29,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonych w ”lanie symbolami 41.KD.D i 43.KD.D 

oraz ciągu ”ieszo-jezdnego o symbolu 42.KPJ; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 
oznaczonych w planie symbolami 41.KD.D, 42.KPJ, 43.KD.D, 40.KP. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w planie dopuszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0% dla terenu 
o numerze ewidencyjnym 99 i 30% dla terenu o numerze ewidencyjnym 100. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 
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§ 21. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 13.MN, o powierzchni 

2.1775 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg, oznaczonych na za-

Jączniku graficznym symbolami 50.KD.D i 53.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ci terenów, o numerach 

ewidencyjnych 99, 100, 101; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.1500 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 26,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonych w ”lanie symbolami 50.KD.D, 51.KD.D, 

22.KD.D i 53.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 

oznaczonych w planie symbolami 50.KD.D, 51.KD.D, 22.KD.D i 53.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 
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7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0% dla terenów, 
o numerach ewidencyjnych 99 i 101 i 30% dla terenu o numerze ewidencyjnym 100. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 22. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 14.MN, o powierzchni 

0.1643 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu stromy: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 

b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: ”okrycie dachu materiaJem ”okryciowym, skJadającym się z maJych elementów w kolo-

rach czerwono-brązowym lub brązowym; 
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7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 100; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.0822 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 26,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, o symbolu w ”lanie 50.KŚ.Ś i ciągu ”ieszo-jezdnego 42.KPJ; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, oznaczonych 

w planie symbolami 42.KPJ, 43.KD.D, 50.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka procentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystąpieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 23. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 15.MN, o powierzchni 

1.0400 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 
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b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg, oznaczonych na za-

Jączniku graficznym symbolami 33.KD.D, 43.KD.D i 46.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ci terenów, o numerach 

ewidencyjnych 100 i 101; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.1500 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 25,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonych w planie symbolami 33.KD.D, 43.KD.D 

i 46.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 
oznaczonych w planie symbolami 33.KD.D, 43.KD.D i 46.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 
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10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0% dla terenu 
o numerze ewidencyjnym 101 i 30% dla terenu o numerze ewidencyjnym 100. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 24. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 16.MN, o powierzchni 

0.2382 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu stromy z kalenicą usytuowaną równolegle i od”owiednio do dróg, oznaczonych na za-

Jączniku graficznym symbolami 43.KD.D, 46.KD.D i 50.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ci terenów o numerach 

ewidencyjnych 100 i 101; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.00794 ha, maksymalna: 0.0800 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 25,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 
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5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonych w ”lanie symbolami 43.KD.D, 46.KD.D 

i 50.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 
oznaczonych w planie symbolami 43.KD.D, 46.KD.D i 50.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ci. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0% dla terenu, 
o numerze ewidencyjnym 101 i 30% dla terenu, o numerze ewidencyjnym 100. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 25. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 17.KS, o powierzchni 

0.1140 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 9. 

2. Przeznaczenie: teren parkingu - zabez”ieczający ”otrzeby ”arkingowe terenów oznaczonych 

w planie symbolami: 18.UKP i 19.U.KP. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenów o numerach 

ewidencyjnych 99 i 101; 

3) ”o wydzieleniu terenu jak na rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu. 

4. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od dróg dojazdowych, oznaczonych w ”lanie symbolami 30.KD.D 

i 35.KD.D; 

2) od”rowadzenie wód o”adowych: ”o ”odczyszczeniu w se”aratorze do ”rojektowanej kanalizacji 
deszczowej w drodze 30.KD.D, 35.KD.D. 

5. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 
obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

6. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje w”rowadzenie zieleni towarzyszącej w ”ro”orcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc posto-

jowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od stanowiska ”ostojowe i niezbędną komunikację we-

wnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 
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7. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

9. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

§ 26. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 18.U,KP, o powierzchni 

0.4198 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy usJugowej uwyteczno`ci ”ublicznej i komercyjnej z ogólnodostęp-

nym placem miejskim: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) usJugi kultury, zdrowia, o”ieki s”oJecznej, o`wiaty, 
b) obiekty administracji publicznej, policji, 

c) biura - czyli obiekty, w których ”rowadzi się dziaJalno`ć związaną z zarządzaniem, doradztwem, 

”o`rednictwem itp.; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usJugi drobne jak n”. usJugi krawieckie, szewskie, fotograficzne, itp., 

b) usJugi handlu detalicznego, 
c) usJugi gastronomii i rozrywki, 

d) inne rodzaje ”rzeznaczeL, ”odobne do wymienionych w punktach 1 i 2. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 40%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu: 20%; 

4) wysoko`ć zabudowy: minimalna 9,0 m, maksymalna 15,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, na-

wiązującego do tradycyjnego krajobrazu miejskiego. W szczególno`ci formę budynków nalewy ksztaJ-
tować z uwzględnieniem zasad: 

a) zabudowa ”ierzejowa, zrównicowana wysoko`ciowo z rozbiciem na bryJy i rozczJonkowaniem 

elewacji, 

b) nalewy nadać obiektom charakter dominant znaczeniowych i wizualnych wyrówniających się swo-

ją skalą, funkcją i formą z otoczenia, 
c) ksztaJt rzutu budynków - prostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze sobą, 
d) dach stromy o nachyleniu ”oJaci 35°-45°, ”okrycie w kolorach ciemnych, 

e) w przestrzeni poddasza mowe być wbudowana nie więcej niw jedna kondygnacja uwytkowa, 
f) zakaz realizacji garawy w ”oziomie parteru budynków, 
g) kondygnacje podziemne w poziomie ”iwnic ”rzeznaczone na ”arkingi i garawe. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ci terenów, o numerach ewi-

dencyjnych 99 i 101; 

2) ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczających, wedJug rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtór-

nych ”odziaJów nieruchomo`ci. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonych w planie symbolami 30.KD.D i 33.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum 1 miejsce ”ostojowe/100 m2 

”owierzchni uwytkowej i 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych; 

3) do”uszcza się mowliwo`ć realizacji ”otrzeb ”arkingowych na parkingu podziemnym, zlokalizowanym 

pod placem miejskim i na terenie parkingu nadziemnego, oznaczonym w planie symbolem 17.KS; 

4) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach 
oznaczonych symbolami 30.KD.D, 33.KD.D, 36.KP. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 
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7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę 
i nawierzchnię ”lacu miejskiego ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) planowane dziaJania: realizacja lokalnego centrum usJugowego ze znaczącymi w krajobrazie prze-

strzeni miejskiej obiektami o indywidualnej architekturze; 

2) oczekiwane rezultaty: ”rawidJowa obsJuga mieszkaLców osiedla. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 27. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 19.U,KP, o powierzchni 

0.4389 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy usJugowej uwyteczno`ci ”ublicznej i komercyjnej z ogólnodostęp-

nym placem miejskim: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) usJugi kultury, zdrowia, o”ieki s”oJecznej, o`wiaty, 
b) obiekty administracji publicznej, policji, 

c) biura - czyli obiekty, w których ”rowadzi się dziaJalno`ć związaną z zarządzaniem, doradztwem, 

”o`rednictwem itp.; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usJugi drobne jak n”. usJugi krawieckie, szewskie, fotograficzne, it”., 

b) usJugi handlu detalicznego, 
c) usJugi gastronomii i rozrywki, 

d) inne rodzaje ”rzeznaczeL, ”odobne do wymienionych w punktach 1 i 2. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 40%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu: 20%; 

4) wysoko`ć zabudowy: minimalna 9,0 m, maksymalna 15,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, na-

wiązującego do tradycyjnego krajobrazu miejskiego. W szczególno`ci formę budynków nalewy ksztaJ-
tować z uwzględnieniem zasad: 

a) zabudowa ”ierzejowa, zrównicowana wysoko`ciowo z rozbiciem na bryJy i rozczJonkowaniem 

elewacji, 

b) nalewy nadać obiektom charakter dominant znaczeniowych i wizualnych wyrówniających się swo-

ją skalą, funkcją i formą z otoczenia, 
c) ksztaJt rzutu budynków - ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze sobą, 
d) dach stromy o nachyleniu ”oJaci 35°-45°, ”okrycie w kolorach ciemnych, 

e) w przestrzeni poddasza mowe być wbudowana nie więcej niw jedna kondygnacja uwytkowa, 
f) zakaz realizacji garawy w ”oziomie ”arteru budynków, 
g) kondygnacje podziemne w poziomie ”iwnic ”rzeznaczone na ”arkingi i garawe. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ci terenu, o numerze 

ewidencyjnym 101; 

2) ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczających, wedJug rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtór-

nych ”odziaJów nieruchomo`ci. 
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5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonych w ”lanie symbolami 30.KD.D, 33.KD.D 

i 37.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimum 1 miejsce ”ostojowe/100 m2 

”owierzchni uwytkowej i 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych; 

3) do”uszcza się mowliwo`ć realizacji ”otrzeb ”arkingowych na ”arkingu ”odziemnym, zlokalizowanym 

pod placem miejskim i na terenie parkingu nadziemnego, oznaczonym w planie symbolem 17.KS; 

4) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach oznaczonych 

symbolami 30.KD.D, 33.KD.D, 37.KD.D, 36.KP. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę 
i nawierzchnię ”lacu miejskiego ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja lokalnego centrum usJugowego ze znaczącymi w krajobrazie prze-

strzeni miejskiej obiektami o indywidualnej architekturze; 

2) oczekiwane rezultaty: ”rawidJowa obsJuga mieszkaLców osiedla. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 28. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 20.ZP,US, o powierzchni 

1.5789 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zieleni parkowej, sportu i rekreacji: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: zieleL ”arkowa urządzona ogólnodostę”na; 

2) ”rzeznaczenie do”uszczalne: do”uszcza się lokalizację boisk s”ortowych, kortów tenisowych, ”lacu 
zabaw dla dzieci itp., maksymalnie na ”owierzchni 50% caJego terenu. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) do”uszcza się lokalizację zabudowy związanej z funkcją usJug s”ortowych, na nastę”ujących warunkach: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 5%, 

b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu: 50%, 

c) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 7,0 m, 

d) nalewy ustalić nie”rzekraczalną linię zabudowy w odlegJo`ci 5,0 m od linii rozgraniczających dróg 
i granic terenu o symbolu 21.MN, 

e) ksztaJt dachu: stromy; 

2) do”uszcza się sytuowanie maJej architektury związanej z urządzeniem terenu. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgranicza-

jących, jak na rysunku ”lanu, zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg oznaczonych w ”lanie symbolami 33.KD.D, 46.KD.D i 47.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: zakaz lokalizacji miejsc postojowych 

dla samochodów; 
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3) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sanitarnych 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, oznaczo-

nych w planie symbolami 33.KD.D, 46.KD.D i 47.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych, obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje maksymalne zachowanie i uzu”eJnienie istnie-

jącego drzewostanu. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja urządzonego ogólnodostę”nego ”arku miejskiego, wy”osawonego 
w urządzenia s”ortowe; 

2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejski. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 29. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 21.MN, o powierzchni 

0.2487 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą, usytuowaną równolegle do drogi, oznaczonej w ”lanie symbolem 

54.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 
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c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 101; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.1200 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 25,0 m, maksymalna: 32,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi dojazdowej, oznaczone w ”lanie symbolem 54.KŚ.Ś, 46.KŚ.Ś i 47.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 
oznaczonych w planie symbolami 54.KD.D, 46.KD.D i 47.KD.D. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkalnej w obszar zainwestowany 

miasta; 

2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejski. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 30. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 22.MN, o powierzchni 

0.9660 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 
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5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą, usytuowaną równolegle do dróg, oznaczonych w ”lanie symbolami 

53.KD.D i 54.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenów o numerach 

ewidencyjnych 101 108 i 109; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.0800 ha, maksymalna: 0.1500 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 26,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg, oznaczonych w ”lanie symbolami 48.KŚ.Ś, 52.KŚ.Ś, 53.KŚ.Ś i 54.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 
oznaczonych w planie symbolami 48.KD.D, 52.KD.D, 53.KD.D i 54.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 
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9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkalnej w obszar zainwestowany 

miasta; 

2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejski. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0% dla terenów 
o numerach ewidencyjnych 101 i 108 oraz 30% dla terenu o numerze ewidencyjnym 109. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 31. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 23.E, o powierzchni 

0.0125 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie: teren stacji transformatorowej. 

3. Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 20%. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: teren wymaga wydzielenia w granicach wy-

znaczonych liniami rozgraniczającymi, ”o wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg, oznaczonych w ”lanie symbolami 33.KD.D i 35.KD.D; 

2) projektowana stacja transformatorowa 15 kV, zasilana elektroenergetyczną linią kablową 15 kV. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: teren ”oJowony jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 
obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: nakazuje się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej wzdJuw gra-

nicy dziaJki. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania. 

10. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

§ 32. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 24.KS, o powierzchni 

0.0787 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 9. 

2. Przeznaczenie: teren parkingu - zabez”ieczający ”otrzeby ”arkingowe mieszkaLców terenu ozna-

czonego w planie symbolem: 25.MW,U. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 102; 

3) ”o wydzieleniu terenu jak na rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu. 

4. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi, oznaczonej w ”lanie symbolem 30.KD.D; 

2) od”rowadzenie wód o”adowych: ”o ”odczyszczeniu w se”aratorze do ”rojektowanej kanalizacji 
deszczowej w drodze 30.KD.D. 
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5. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

6. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje w”rowadzenie zieleni towarzyszącej w ”roporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc posto-

jowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od stanowiska ”ostojowe z wyJączeniem terenów ”od nie-

zbędną komunikację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

7. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

9. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

§ 33. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 25.MW,U, o powierzchni 

0.7625 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: 

1) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) do”uszczalne: do”uszcza się umieszczenie funkcji usJugowej w ”arterach budynków mieszkalnych 

pod warunkiem nie ”owodowania uciąwliwo`ci dla funkcji mieszkaniowej. 

3. źasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) struktura ”rzestrzenna: zes”óJ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o jednorodnej i jednocze`nie 
indywidualnej formie architektonicznej, w budynkach wielorodzinnych o wysoko`ci od 3 do 4 kondy-

gnacji; 

2) zasada grupowania zabudowy: 

a) zamknięte o”tycznie obrzewną zabudową mieszkaniową kameralne wnętrze ”rzeznaczone wy-

Jącznie dla ”ieszych, gdzie do”uszcza się dojazdy awaryjne, 
b) we wnętrzu zes”oJu, wokóJ którego formowana jest zabudowa - wewnętrzny ogródek rekreacyj-

ny, 

c) zakaz lokalizacji miejsc ”arkingowych we wnętrzu zes”oJu. 

4. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%; 

4) wysoko`ć zabudowy: 
a) minimalna: 9,0 m, 

b) maksymalna: 12,0 m; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy netto: 
a) minimalna: 0,8 m, 

b) maksymalna: 1,0 m; 

6) forma architektoniczna: obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, nawiązującego do tra-

dycyjnego krajobrazu miejskiego: 

a) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 
sobą ”od kątem prostym, 

b) ksztaJt bryJy budynków: horyzontalny, 
c) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
d) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynków, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, 
e) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

7) ksztaJt dachu: stromy; do”uszcza się realizację jednej kondygnacji mieszkaniowej w ”oddaszu uwyt-

kowym: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, 

b) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 
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8) zakaz wznoszenia ogrodzeL, do”uszcza się stosowanie niskich wywo”Jotów. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 102; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.3800 ha, maksymalna: 0.7625 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki: minimalna 57,0 m, maksymalna 82,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) ”o dokonaniu scalenia i wydzielenia terenu wzdJuw linii rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, do-

”uszcza się ”odziaJ zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 35 ust. 5. 

6. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od dróg, oznaczonych w ”lanie symbolami 30.KD.D, 33.KD.D, 37.KD.D 

i 38.KPJ; 

2) parkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca ”ostojowe: minimalnie 1 miejsca ”ostojowe/1 miesz-

kanie; miejsca ”ostojowe nalewy lokalizować na terenie oznaczonym w planie symbolem 24.KS, funk-

cjonalnie związanym z terenem o symbolu 25.MW,U; 

3) zakaz realizacji ”arkingów i garawy w ”oziomie ”arteru budynków; 

4) do”uszcza się lokalizację ”arkingu ”odziemnego; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 

oznaczonych w planie symbolami 30.KD.D, 33.KD.D, 37.KD.D, 38.KPJ. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejski. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 34. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 26.KS, o powierzchni 

0.0728 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 9. 

2. Przeznaczenie: teren parkingu - zabez”ieczający ”otrzeby ”arkingowe mieszkaLców terenu ozna-

czonego w planie symbolem: 27.MW,U. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 106/4; 

3) ”o wydzieleniu terenu jak na rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtórnego ”odziaJu. 

4. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi, oznaczonej w ”lanie symbolem 30.KD.D; 

2) od”rowadzenie wód o”adowych: ”o ”odczyszczeniu w se”aratorze do ”rojektowanej kanalizacji 
deszczowej w drodze 30.KD.D. 
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5. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

6. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje w”rowadzenie zieleni towarzyszącej w ”ro”orcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc posto-

jowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od stanowiska ”ostojowe z wyJączeniem terenów ”od nie-

zbędną komunikację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

7. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

9. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

§ 35. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 27.MW,U, o powierzchni 

1.0639 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: 

1) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) do”uszczalne: do”uszcza się umieszczenie funkcji usJugowej w ”arterach budynków mieszkalnych 

pod warunkiem nie ”owodowania uciąwliwo`ci dla funkcji mieszkaniowej. 

3. źasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) struktura ”rzestrzenna: zes”óJ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o jednorodnej i jednocze`nie 
indywidualnej formie architektonicznej, w budynkach wielorodzinnych o wysoko`ci od 3 do 4 kondy-

gnacji; 

2) zasada grupowania zabudowy: 

a) zamknięte o”tycznie obrzewną zabudową mieszkaniową kameralne wnętrze ”rzeznaczone wy-

Jącznie dla ”ieszych, gdzie do”uszcza się dojazdy awaryjne, 

b) we wnętrzu zes”oJu, wokóJ którego formowana jest zabudowa - wewnętrzny ogródek rekreacyjny, 
c) zakaz lokalizacji miejsc ”arkingowych we wnętrzu zes”oJu. 

4. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%; 

4) wysoko`ć zabudowy: 
a) minimalna: 9,0 m, 

b) maksymalna: 12,0 m; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy netto: 
a) minimalna: 0,8 m, 

b) maksymalna: 1,0 m; 

6) forma architektoniczna: obowiązuje nadanie zabudowie charakteru lokalnego, nawiązującego do tra-

dycyjnego krajobrazu miejskiego: 

a) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 
sobą ”od kątem prostym, 

b) ksztaJt bryJy budynków: horyzontalny, 
c) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
d) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynków, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, 

e) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

7) ksztaJt dachu: stromy; do”uszcza się realizację jednej kondygnacji mieszkaniowej w ”oddaszu uwyt-

kowym: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, 

b) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

8) zakaz wznoszenia ogrodzeL, do”uszcza się stosowanie niskich wywo”Jotów. 
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5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 102, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 105/2, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 105/1, 

d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 106/2, 

e) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 106/; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.3800 ha, maksymalna: 1.0639 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki: minimalna 65,0 m, maksymalna 140,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: od 70° do 90°; 

5) ”o dokonaniu scalenia i wydzielenia terenu wzdJuw linii rozgraniczających wedJug rysunku ”lanu, do-

”uszcza się ”odziaJ zgodnie z warunkami okre`lonymi w § 35 ust. 5. 

6. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od dróg, oznaczonych w ”lanie symbolami 30.KD.D, 38.KPJ i 49.KD.L; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: minimalnie 1 miejsca postojo-

we/1 mieszkanie; miejsca ”ostojowe nalewy lokalizować na terenie oznaczonym w planie symbolem 

26.KS, funkcjonalnie związanym z terenem o symbolu 27.MW,U; 

3) zakaz realizacji ”arkingów i garawy w ”oziomie ”arteru budynków; 

4) do”uszcza się lokalizację ”arkingu podziemnego; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 
oznaczonych w planie symbolami 30.KD.D, 33.KD.D, 38.KPJ, i 49.KD.L. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) planowane dziaJania: w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejski. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 36. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 28.MN, o powierzchni 

1.4889 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 
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b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą, usytuowaną równolegle do dróg, oznaczonych w ”lanie symbolami 

47.KD.D i 48.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
przesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie prostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 102, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 103, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 104, 

d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 107, 

e) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 108, 

f) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 109; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.1000 ha, maksymalna: 0.1200 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki: minimalna 27,0 m, maksymalna 30,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg, oznaczonych w ”lanie symbolami 33.KŚ.Ś, 48.KŚ.Ś, 49.KŚ.L i 53.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ”rojektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 
oznaczonych w planie symbolami 33.KD.D, 47.KD.D, 48.KD.D, 49.KD.L i 54.KD.D; 

4) istniejąca na”owietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV - do likwidacji. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 
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9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 

z ”rzeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: w”rowadzenie nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej; 

2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejski. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0% dla terenów 
o numerach ewidencyjnych 102, 107, 108 oraz 30% dla terenu o numerze ewidencyjnym 103, 104, 

109. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 37. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 29.MN, o powierzchni 

1.8634 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nie”rzekraczalna i obowiązująca, jak na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki: 20%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 70%; 

4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m; 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 16,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 
f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach; 

6) ksztaJt dachu: stromy z kalenicą, usytuowaną równolegle do dróg, oznaczonych w ”lanie symbolami 

48.KD.D i 49.KD.D: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 35°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w ”ionie lub ”oziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 
w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym; 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów beto-

nowych; 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 105/1, 
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b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 105/2, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 106/2, 

d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 106/3, 

e) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 106/4, 

f) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 107, 

g) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 110, 

h) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 111; 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0.1000 ha, maksymalna: 0.1200 ha; 

3) szeroko`ć frontu dziaJki: minimalna 27,0 m, maksymalna 30,0 m; 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°; 

5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg, oznaczonych w ”lanie symbolami 33.KD.D, 48.KD.D, 49.KD.L 

i 53.KD.D; 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie; 

3) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków sani-

tarnych i wód o”adowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 

oznaczonych w planie symbolami 33.KD.D, 48.KD.D, 49.KD.L i 53.KD.D; 

4) istniejąca na”owietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV - do likwidacji. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

1) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”.: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych; 

2) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: w”rowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) oczekiwane rezultaty: wJączenie nowego zainwestowania w obszar miejski. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0% dla terenów 
o numerach ewidencyjnych 105/2, 106/2, 106/3, 107 oraz 30% dla terenu o numerze ewidencyjnym 

105/1, 106/4, 110/1, 111. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 38. 1. Na terenie o powierzchni 0.8514 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 30.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 12,0 m, jak na rysunku planu; 
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2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷160 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,4 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷160 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,3 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną oznaczoną w ”lanie symbolem 

49.KŚ.L, w ciągu ul. Sienkiewicza. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 

30.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 99, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 101, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 102, 

d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 71, 

e) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 165. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. Zasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie 
kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy 
dokonać ”rzy uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, 
dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 39. 1. Na terenie o powierzchni 0.3497 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 31.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷160 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 
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d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷160 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,3 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna, 

g) ”rojektowany rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych o `rednicy 100 mm. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę 30.KŚ.Ś do drogi lokalnej, oznaczoną w ”la-

nie symbolem 49.KŚ.L, w ciągu ul. Sienkiewicza. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
31.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 98, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 99. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bezpieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 40. 1. Na terenie o powierzchni 0.0245 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 32.KP, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy ogólnodostę”ny. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 4,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogi dojazdowe, oznaczone w planie symbolami 

31.KD.D i 33.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
32.KP: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 99. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
wspóJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 
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7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji desz-

czowej. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy ”ieszy w obszarze ”lanu; 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 41. 1. Na terenie o powierzchni 0.8474 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 33.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷160 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷160 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,3 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę lokalną, oznaczoną w ”lanie symbolem 49.KŚ.L. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
33.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 99, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 100, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 101, 

d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 102, 

e) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 105/2, 

f) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 105/1, 

g) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 106/2, 

h) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 106/3. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje urządzenie jednostronnego ”asa zieleni izola-

cyjnej ze szpalerem drzew między jezdnią a chodnikiem. 
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8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 

2) planowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 42. 1. Na terenie o powierzchni 0.0699 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 34.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 ÷ 0,3 m, 

b) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogi, oznaczone w ”lanie symbolami 30.KŚ.Ś 
i 33.KD.D. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
34.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 

z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 
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12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
przystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 43. 1. Na terenie o powierzchni 0.0809 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 35.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogę dojazdową o symbolu w planie 30.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
35.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 99, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 101. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystąpieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 44. 1. Na terenie o powierzchni 0.0762 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 36.KP, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy ogólnodostę”ny w formie alei. 
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3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogi, oznaczone w planie symbolami 30.KD.D 

i 33.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
36.KP: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 101. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje dwustronne nasadzenie drzew. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy ”ieszy w obszarze ”lanu; 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 45. 1. Na terenie o powierzchni 0.0836 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 37.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) projektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna, 

g) istniejąca na”owietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV - do likwidacji. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogi oznaczone w planie symbolami 30.KD.D 

i 33.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 
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2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
37.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 101, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 102. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 46. 1. Na terenie o powierzchni 0.1193 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 38.KPJ, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo-jezdny. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogi oznaczone w planie symbolami 30.KD.D 

i 33.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
38.KPJ: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 102. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w prze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 
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8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 47. 1. Na terenie o powierzchni 0.0281 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 39.KP, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy ogólnodostę”ny. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 4,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogi, oznaczone w planie symbolami 33.KD.D i 41.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
39.KP: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 99. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji desz-

czowej. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy ”ieszy w obszarze planu; 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 
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§ 48. 1. Na terenie o powierzchni 0.0266 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 40.KP, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy ogólnodostę”ny. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 4,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogi, oznaczone w ”lanie symbolami 41.KŚ.Ś i 42.KPJ. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
40.KP: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 99. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji desz-

czowej. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy ”ieszy w obszarze ”lanu; 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: przed 

”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 49. 1. Na terenie o powierzchni 0.3059 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 41.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogi o symbolach 43.KD.D i 33.KD.D do drogi lo-

kalnej, oznaczonej w planie symbolem 49.KŚ.L, w ciągu ul. Sienkiewicza. 
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5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
41.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 99, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 100. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. Zasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: zakaz tym-

czasowego zagospodarowania terenu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 50. 1. Na terenie o powierzchni 0.0987 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 42.KPJ, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo-jezdny ogólnodostę”ny. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 6,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę, oznaczoną w ”lanie symbolem 50.KD.D. 

5. Zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
42.KPJ: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 99, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 100. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 
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7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze ”lanu; 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 51. 1. Na terenie o powierzchni 0.1801 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 43.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga niepubliczna klasy dojazdowej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogi, oznaczone w ”lanie symbolami 33.KŚ.Ś 
i 50.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
43.KŚ.Ś: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 100. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
przy rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 
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10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 52. 1. Na terenie o powierzchni 0.0208 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 44.KP, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy ogólnodostę”ny. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 4,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogi dojazdowe o symbolach w planie 42.KPJ 

i 43.KD.D. 

5. Zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
44.KP: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 100. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji desz-

czowej. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy ”ieszy w obszarze ”lanu; 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: poprawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni publicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 53. 1. Na terenie o powierzchni 0.0300 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 45.KP, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy ogólnodostę”ny. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 4,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona. 
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4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogi dojazdowe o symbolach w ”lanie 43.KPJ 
i 46.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 

45.KP: 

1) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 100, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 101. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: wody o”adowe nalewy od”rowadzić do kanalizacji desz-

czowej. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy ”ieszy w obszarze ”lanu; 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi; 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ci; 
4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 54. 1. Na terenie o powierzchni 0.1803 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 46.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogi, oznaczone w planie symbolami 33.KD.D 

i 50.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 
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2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
46.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 100, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 101. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bezpieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: zakaz tym-

czasowego zagospodarowania terenu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 55. 1. Na terenie o powierzchni 0.1940 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 47.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogi, oznaczone w planie symbolami 33.KD.D 

i 54.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
47.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 102, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 103, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 107, 

d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 108. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 
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7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: zakaz tym-

czasowego zagospodarowania terenu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka procentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
przystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 56. 1. Na terenie o powierzchni 0.2473 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 48.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogi, oznaczone w planie symbolami 33.KD.D 

i 53.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
48.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 107, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 105/2, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 110/1, 

d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 110/2, 

e) cze`ć terenu o numerze ewidencyjnym 104. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 
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10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 57. 1. Na terenie o powierzchni 0.4397 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 49.KD.L, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,0 m do 12,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna, 

g) ”rojektowany rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych o `rednicy 100 mm. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogi lokalne w ciągu ulic SJowackiego i SJowiaLskiej. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
48.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 165, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 102, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 106/3, 

d) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 106/4, 

e) cze`ć terenu o numerze ewidencyjnym 111. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 
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12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 58. 1. Na terenie o powierzchni 0.5020 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 50.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna, 

g) ”rojektowany rurociąg tJoczny wód deszczowych o `rednicy 100 - 250 mm. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogi, oznaczone w ”lanie symbolami 31.KŚ.Ś i 46.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
50.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 99, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 100, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 111. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. Zasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje nasadzenie jednostronnego ”asa zieleni izola-

cyjnej ze szpalerem drzew między jezdnią a chodnikiem. Nasadzenia dokonać ”rzy uwyciu rodzimych li-

`ciastych gatunków drzew n”.: li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarzębina. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni publicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 59. 1. Na terenie o powierzchni 0.0757 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 51.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 
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3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 
0,3 m. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogi, oznaczone w planie symbolami 50.KD.D 

i 53.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
51.KŚ.Ś: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 99. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidujące 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenia dokonać ”rzy uwy-

ciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”.: li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarzębina. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 60. 1. Na terenie o powierzchni 0.0752 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 52.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogi, oznaczone w planie symbolami 50.KD.D 

i 53.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
52.KŚ.Ś: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 101. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidujące 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenia dokonać ”rzy uwy-

ciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”.: li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarzębina. 
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8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 61. 1. Na terenie o powierzchni 0.3869 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 53.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: od 3,0 m do 10,0 m, pas terenu przeznaczony na poszerzenie 

drogi dojazdowej, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna, 

g) projektowany rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych o `rednicy 100 mm. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę, oznaczoną w ”lanie symbolem 49.KD.L, 

w ciągu ul. Sienkiewicza. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
53.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 112, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 165. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: zakaz 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 
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11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 62. 1. Na terenie o powierzchni 0.1629 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 54.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu; 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona; 

3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy; 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) ”rojektowana sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 25÷110 mm, 

b) ”rojektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 i 0,4 kV, 

d) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 90÷110 mm, 

e) ”rojektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2÷0,25 m, 

f) projektowana linia kablowa telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: poprzez drogi, oznaczone w planie symbolem 49.KD.L, 

48.KD.D i 50.KD.D. 

5. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę, o której 
mowa w ust. 2; 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 
54.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 101, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 108, 

c) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 109. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: czę`ć terenu ”oJowona jest w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych; obowiązują warunki ochrony okre`lone w § 5 ust. 2. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: do”uszcza się nasadzenie zieleni wysokiej nie kolidującej 
z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych. Nasadzenie nalewy dokonać 
”rzy uwyciu rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”. li”a, dąb, klon, jesion, wiąz, jarząb. 

8. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: zakaz tym-

czasowego zagospodarowania terenu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

10. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników. 

11. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektów. 

§ 63. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 55.KPS, o powierzchni 

0.0063 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren przepom”owni `cieków sanitarnych. 
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3. Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

2) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 1,5 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 99; 

2) ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczających, jak na rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtórne-

go ”odziaJu nieruchomo`ci. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi, oznaczonej w ”lanie symbolem 31.KD.D; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów; 

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków realizuje się w o”arciu o ”ro-

jektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, oznaczonej w planie symbolem 31.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 

ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje nasadzenie zieleni zimozielonej wzdJuw granicy 
dziaJki. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja ”rze”om”owni `cieków sanitarnych; 

2) oczekiwane rezultaty: zapewnienie mieszkaLcom osiedla prawidJowej obsJugi urządzeL inwynierii 
technicznej. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

§ 64. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 56.KPD, o powierzchni 

0.0095 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren przepom”owni wód deszczowych. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

2) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 99; 

2) ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczających, jak na rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtórne-

go ”odziaJu nieruchomo`ci. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi, oznaczonej w ”lanie symbolem 50.KD.D; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów; 

3) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzenie wód deszczowych realizuje się 
w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, oznaczonej w planie symbolem 50.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje nasadzenie zieleni zimozielonej wzdJuw granicy 
dziaJki. 
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8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja ”rze”om”owni wód deszczowych; 

2) oczekiwane rezultaty: zapewnienie mieszkaLcom osiedla ”rawidJowej obsJugi urządzeL inwynierii 
technicznej. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

§ 65. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 57.E, o powierzchni 

0.0170 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie: teren stacji transformatorowej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 40%; 

3) minimalny ”rocent ”owierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 101; 

2) ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczających, jak na rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtórne-

go ”odziaJu nieruchomo`ci. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg dojazdowych, oznaczonych w ”lanie symbolami 33.KD.D i 35.KD.D; 

2) projektowana stacja transformatorowa 15 kV, zasilana elektroenergetyczną linią kablową 15 kV. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: nakazuje się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej wzdJuw gra-

nicy dziaJki. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania. 

10. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

§ 66. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 58.KPS, o powierzchni 

0.0063 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ust. od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie: teren przepom”owni `cieków sanitarnych. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 20%; 

2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziaJki: 20%; 

3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 1,5 m. 

4. źasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: czę`ć terenu o numerze 

ewidencyjnym 99; 

2) ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgraniczających, jak na rysunku ”lanu, obowiązuje zakaz wtórne-

go ”odziaJu nieruchomo`ci. 
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5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: dojazd od drogi, oznaczonej w ”lanie symbolem 31.KD.D; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów; 

3) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzenie `cieków realizuje się w o”arciu o ”ro-

jektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, oznaczonej w planie symbolem 31.KD.D. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ują. 

7. źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody: obowiązuje nasadzenie zieleni zimozielonej wzdJuw granicy 
dziaJki. 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno sto-

jących. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu 

zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowania. 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja ”rze”om”owni `cieków sanitarnych; 

2) oczekiwane rezultaty: zapewnienie mieszkaLcom osiedla ”rawidJowej obsJugi urządzeL inwynierii 
technicznej. 

11. Stawka ”rocentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%. 

ŚZIAI III 
PRZśPISY KOKCOWś 

§ 67. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Wolina. 

§ 68. UchwaJa wchodzi w wycie z u”Jywem 30 dni od ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

Przewodnicząca Rady: 

Ewa Halicka 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LV/528/09 

Rady Miejskiej w Wolinie z 

dnia 18 listopada 2009 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LV/528/09 

Rady Miejskiej w Wolinie z 

dnia 18 listopada 2009 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LV/528/09 

Rady Miejskiej w Wolinie z 

dnia 18 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, 

poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Wolinie rozstrzyga, co nastę”uje: 

do projektu planu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z Prognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie 
wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej 

prac planistycznych. 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LV/528/09 

Rady Miejskiej w Wolinie z 

dnia 18 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, 

poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Wolinie okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), stanowią zadanie wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: inwestycje 
samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub poza tymi liniami: 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Symbole terenów funkcjonalnych Opis inwestycji wynikaj>cy z ustaleM planu 

1. 30.KD.D, 31.KD.D, 33.KD.D, 34.KD.D, 
35.KD.D, 37.KD.D, 38.KPJ, 41.KD.D, 
42.KPJ, 46.KD.D, 48.KD.D, 48.KD.D, 
49.KD.L, 50.KD.D, 51.KD.D, 52.KD.D, 
53.KD.D 

budowa dróg gminnych wraz z niezbCdn> 
infrastruktur> techniczn> 

2. 32.KP, 36.KP, 39.KP, 40.KP, 44.KP, 
45.KP 

budowa ci>gów pieszych, bez koniecznoWci 
kładzenia nawierzchni 

3. 2.ZP, 11.ZP, 20.ZP,US urz>dzenie terenów zieleni parkowej i usług 
sportowych 

4. 55.KPS, 56.KPD, 58.KPS budowa przepompowni Wcieków sanitarnych i wód 
deszczowych 
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§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gos”odarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska; 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-

stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile 
nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104 z ”óuniejszymi zmianami), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Miejska w Wolinie ”od nazwą ｭWieloletni plan inwe-

stycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wy-

kazie stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. źadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

2. źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji `cieko-

wej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 

ust. 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków z dnia 7 czerwca 
2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne-

go w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miejską w Wolinie wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urzą-
dzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminy. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii cie”lnej lub energii elek-

trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami). 
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ANEKS NR 6 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 z dnia 31 grudnia 2009 r. 

do Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodnio”omorskim 

a Dyrektorem Zachodniopomorskiego OddziaJu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

w dniu 5 grudnia 2006 r. 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 2, poz. 47, Nr 116, poz. 2052; z 2008 r. Nr 90, 

poz. 1926, Nr 103, poz. 2391 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 305), w s”rawie ”rzekazania ”rzez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego Dyrektorowi Zachodniopomorskiego OddziaJu Wojewódzkiego Narodowego Fun-

duszu źdrowia do wykonywania zadaL w zakresie: ”rze”rowadzenia ”ostę”owania o zawarcie umów, 
zawierania, rozliczania i kontroli umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 wrze`nia 2006 r. 

o PaLstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 590, 

Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. Nr 17, poz. 101, Nr 237, poz. 1653 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, 

Nr 122, poz. 1007). 

  


