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UCHWAIA NR XXVI/197/2009 

 RADY GMINY _WIŚWIN 

 z dnia 21 grudnia 2009 r. 

w s”rawie ustalenia liczby ”unktów s”rzedawy na”“jów alk“h“l“wych zawierających ”“wywej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem ”iwa) ”rzeznacz“nych d“ s”“wycia ”“za miejscem s”rzedawy 

oraz w miejscu s”rzedawy. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 ”audziernika 1982 r. “ wych“waniu w trzeuw“`ci 
i ”rzeciwdziaJaniu alk“h“lizm“wi (jŁtŁ: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmŁ) uchwala się, c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. Ustala się dla Gminy _widwin maksymalną liczbę 40 ”unktów s”rzedawy na”“jów alk“h“lo-

wych, zawierających ”“wywej 4,5% alk“h“lu (z wyjątkiem ”iwa) ”rzeznacz“nych d“ s”“wycia ”“za miej-

scem s”rzedawyŁ 

2. Ustala się dla Gminy _widwin maksymalną liczbę 15 ”unktów s”rzedawy na”“jów alk“h“l“wych, 
zawierających ”“wywej 4,5% alk“h“lu (z wyjątkiem ”iwa) ”rzeznacz“nych d“ s”“wycia w miejscu s”rzedawyŁ 

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi Gminy _widwinŁ 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Woje-

wództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

Przew“dniczący Rady Gminy _widwin: 
Kazimierz Lechocki 
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UCHWAIA NR L/819/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭOsiedla Moczkowoｬ. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 

uchwala się, c“ nastę”uje: 

ŚZIAI I 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą XIVł120ł2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 ”audziernika 2007 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy 

1.13. w Studium - tzw. ｭOsiedla Moczkowoｬ, stwierdzając zg“dn“`ć ze Studium uwarunk“waL i kierun-

ków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ Gminy Barlinek, ”rzyjęteg“ uchwaJą Nr XLV/426/2002 Rady Miej-

skiej w Barlinku z dnia 30 wrze`nia 2002 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego ｭOsiedla Moczkowoｬ, obejmujący “bszar “ ”“wierzchni 38,84 ha, w “brębie ge“dezyjnym Mocz-

kowo gm. Barlinek pomiędzy ulicami My`lib“rską (dr“ga ”“wiat“wa nr 2111ź) i G“rz“wską (dr“ga w“je-

wódzka nr 151). 

2. Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem ”rzedstawi“ne z“staJy na rysunku ”lanuŁ 
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3. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny, w skali 1:1000, zwany dalej ｭrysunkiem planuｬ, zatytuJ“wany ｭMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Osiedla Moczkowoｬ, stan“wiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
2) wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania przestrzennego Gminy Barlinek dla 

“bszaru “bjęteg“ ”lanem, stan“wiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) r“zstrzygnięcie Rady Miejskiej w Barlinku “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu ”lanu, stan“wią-

ce zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy; 
4) r“zstrzygnięcie Rady Miejskiej w Barlinku “ s”“s“bie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

stan“wiące zaJącznik nr 4 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. Nastę”ujące “znaczenia graficzne, ”rzedstawi“ne na rysunku ”lanu, są “b“wiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem; 

2) granica strefy ｭW-IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego; 

3) linie r“zgraniczające tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania; 
4) “b“wiązujące i nie”rzekraczalne linie zabud“wy (nalewy je “dczytywać jak“ “dlegJ“`ć 5,0 m od grani-

cy ”asa dr“g“weg“ lub jej wiel“kr“tn“`ć, nat“miast w przypadku, gdy na trasie linii wystę”uje ”rze-

szk“da lub linie te są k“ntynuacją elewacji istniejących budynków, nalewy je “dczytywać w skali, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu); 

5) dominanty wys“k“`ci“we; 
6) aleje i szpalery drzew; 

7) symbole alfanumeryczne i symbole graficzne; 

8) ”r“”“n“wane ”“dziaJy dziaJekŁ 

§ 3. Ilekr“ć w dalszych ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

1) centrum s”“Jecznym - nalewy ”rzez t“ r“zumieć miejsce szeroko rozumianej integracji s”“Jecznej 
mieszkaLców; 

2) dachu stromym - nalewy ”rzez t“ r“zumieć f“rmę ”rzekrycia budynku “ kącie nachylenia “d 30°d“ 45°; 
3) dominantach wys“k“`ci“wych - nalewy ”rzez t“ r“zumieć czę`ć “biektu wywszą “ jedną k“ndygnację 

“d ”“z“staJej czę`ci budynku, maksymalnie d“ wys“k“`ci 15,5 m, na ”“wierzchni nie”rzekraczającej 
25% powierzchni rzutu budynku; 

4) kalenicy dachu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć najwywszą, najdJuwszą ”“zi“mą krawędu zaJamania ”“Jaci 
dachu ”“chyJeg“; 

5) kwartale - nalewy ”rzez t“ r“zumieć “bszar skJadający się z jedneg“ lub kilku terenów elementarnych 

ograniczony liniami r“zgraniczającymi terenów k“munikacji; 

6) liczbie kondygnacji nadziemnych - nalewy ”rzez t“ r“zumieć liczbę k“ndygnacji budynku, z wyjątkiem 

”iwnic, suteren, antres“li “raz ”“ddaszy nieuwytk“wych; 
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię ”“za którą nie w“ln“ sytu“wać zabu-

d“wy z nastę”ującymi wyjątkami: 

a) d“”uszcza się wysunięcie ”“za nie”rzekraczalne linie zabud“wy takich elementów jak balk“ny, 
tarasy, wykusze, zadaszenia, ganki (z m“wliw“`cią nadbud“wy istniejących), sch“dy zewnętrzne 
- do 2,0 m, 

b) d“”uszcza się wysunięcie ”“za nie”rzekraczalne linie zabud“wy takich elementów jak: “ka”y, 
gzymsy, rury spustowe do 0,50 m; 

8) “b“wiązującej linii zabud“wy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię, bez”“`redni“ ”rzy której musi być 
umieszcz“na `ciana fr“nt“wa ”r“jekt“waneg“ budynku lub c“ najmniej 60% jej dJug“`ci, ”“za którą 
nie w“ln“ sytu“wać zabud“wy z nastę”ującymi wyjątkami: 

a) d“”uszcza się wysunięcie ”“za “b“wiązujące linie zabud“wy takich elementów jak: balkony, ta-

rasy, wykusze, zadaszenia, ganki (z m“wliw“`cią nadbud“wy istniejących), sch“dy zewnętrzne - 
do 2,0 m, 

b) d“”uszcza się wysunięcie ”“za “b“wiązujące linie zabud“wy takich elementów jak “ka”y, gzym-

sy, rury spustowe do 0,50 m; 

9) “dnawialnych uródJach energii - nalewy ”rzez t“ r“zumieć uródJa wyk“rzystujące w ”r“cesie ”rzetwa-

rzania w szczególn“`ci: energię ”r“mieni“wania sJ“neczneg“, ge“termalną; 
10) sąsiednich nieruch“m“`ciach - nalewy ”rzez t“ r“zumieć tereny dziaJek sąsiadujących z s“bą ”rzez 

ws”ólną granicę wyznacz“ną ”rzez ”“dziaJ ge“dezyjny; 
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11) usJugach “gólnych - nalewy ”rzez t“ r“zumieć usJugi sJuwące zas”“k“jeniu ”“dstaw“wych, l“kalnych 
i ponadlokalnych potrzeb mieszkaLców, w szczególn“`ci: fryzjer, szewc, serwis RTV i AGŚ, usJugi 
krawieckie, a takwe a”teki, ”unkty ”“m“cy medycznej, z wyJączeniem usJug handlu ”“wywej 1000 m2; 

12) zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez t“ r“zumieć zieleL (gatunki “ dJugim “kresie wegetacji) “d”“rną na 
zanieczyszczenia ”“ch“dzące z terenów dróg (s“l““d”“rne gatunki drzew i krzewów) ”“rastającą ”as 
terenu “ szer“k“`ci min. 5 m; 

13) zewnętrznych granicach dziaJki - nalewy ”rzez t“ r“zumieć granice sąsiadujące z terenem komunikacji 

lub inną ”rzestrzenią “góln“d“stę”nąŁ 

ŚZIAI II 

Prze”isy “gólne 

R“zdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów 

§ 4. W ”lanie ustala się nastę”ujące ”“dstaw“we ”rzeznaczenie terenów: 

1) tereny zieleni urządz“nej (”arki, zieleLce), “znacz“ne na rysunku ”lanu symbolem źP, “kre`l“ne 
w § 8 i w § 16; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN, “kre`lo-

ne w § 14; 

3) tereny zabud“wy usJug“wej, “znacz“ne na rysunku ”lanu symbolem U, “kre`l“ne w § 15; 

4) tereny dróg ”ublicznych, “kre`l“ne w § 11 i w § 18, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

a) KDG - dr“gi gJówne, 
b) KDZ - drogi zbiorcze, 

c) KDL - drogi lokalne, 

d) KDD - drogi dojazdowe; 

5) tereny “góln“d“stę”nych dróg wewnętrznych, “znacz“ne na rysunku ”lanu symbolem KŚW, “kre`lo-

ne w § 11 i w § 18; 

6) tereny “góln“d“stę”nych ciągów ”ieszych “znacz“ne na rysunku ”lanu symbolem KX, “kre`l“ne 
w § 11 i w § 18; 

7) tereny infrastruktury technicznej, “kre`l“ne w § 12 i w § 19, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

a) E - elektroenergetyka, 

b) K - kanalizacja. 

R“zdziaJ 2 

Zasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“, “gólne warunki zag“s”“dar“wania 
terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu 

§ 5. 1. Na wszystkich terenach ustala się: 

1) nakaz l“kaliz“wania zabud“wy zg“dnie z “b“wiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 

oznaczonymi na rysunku planu; 

2) zakaz realizacji “biektów bud“wlanych, które sw“imi gabarytami zajm“waJyby więcej niw jedną dziaJ-
kę bud“wlanąŁ 

2. Na terenach zabud“wy usJug“wej “raz mieszkani“wej jedn“r“dzinnej d“”uszcza się st“s“wanie 
n“`ników reklam“wych i szyldów na zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach szczegóJ“wychŁ 

3. Na terenach ”rzeznacz“nych ”“d dr“gi ”ubliczne i dr“gi wewnętrzne zakazuje się l“kalizacji n“`ni-

ków reklam“wych i szyldów za wyjątkiem “znak“waL inf“rmacyjnych o charakterze niekomercyjnym, 

typu: tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe itp. 

4. Śla wszystkich istniejących budynków lub ”“siadających wawne w dniu wej`cia w wycie niniejszej 
uchwaJy ”“zw“lenie na bud“wę, których wys“k“`ć ”rzekracza maksymalną wys“k“`ć ustal“ną w ”rze”i-

sach szczegóJ“wych, ustala się zach“wanie tej wys“k“`ci z zakazem jej nadbudowy. 
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R“zdziaJ 3 

Zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“ 

§ 6. 1. źabrania się ”“dejm“wania dziaJaL m“gących w znaczący s”“sób ”“g“rszyć stan siedlisk 
przyrodniczych “raz siedlisk gatunków r“`lin i zwierząt, a takwe w znaczący s”“sób w”Jynąć negatywnie 
na gatunki, dla których “chr“ny z“staJ wyznacz“ny ”“bliski “bszar Natura 2000Ł 

2. źabrania się ”“dejm“wania dziaJaL m“gących mieć negatywny w”Jyw na “bszar Barlineck“-

Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z przepisami “drębnymi. 

3. źabrania się ”“dejm“wania dziaJaL m“gących mieć negatywny w”Jyw na stan i jak“`ć wód ”“d-

ziemnych ｭGJówneg“ źbi“rnika Wód P“dziemnych Nr 135 Barlinekｬ, zgodnie z przepisami “drębnymi. 

4. Ustala się “b“wiązek zach“wania istniejącej zieleni ”rzyulicznej “raz jej uzu”eJnienia, a w uzasad-

ni“nych ”rzy”adkach d“”uszcza się cięcia sanitarneŁ 

5. W ”rzy”adku realizacji dr“gi gJównej KŚG, na terenach sąsiadujących z tą dr“gą, ustala się “bo-

wiązek w”rowadzenia zieleni izolacyjnej o znaczeniu psychoakustycznym z r“`linn“`cią wiel“”iętr“wą, 
a takwe d“”uszcza się realizację waJów ziemnych ”“krytych r“`linn“`ciąŁ 

6. Ustala się nakaz zach“wania wart“`ci“wych drzew i krzewów “raz w”r“wadzenie n“wej r“`linno-

`ci wiel“”iętr“wej, zg“dnie z wymogami siedliskowymi. 

7. Ustala się “b“wiązek zag“s”“dar“wania mas ziemnych ”“wstaJych w wyniku ”rac bud“wlanych 
w granicach danej nieruchom“`ci lub na innych “bszarach wskazanych d“ teg“ celuŁ 

8. Ustala się “b“wiązek harmonijneg“ ksztaJt“wania kraj“brazu na terenach sąsiadujących z dr“gą 
gJówną KŚG, z nakazem realizacji “gr“dzeL “ wys“k“`ci “d 1,2 m do 2,0 m z wyJączeniem stosowania 

”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wychŁ 

9. Ustala się k“nieczn“`ć ”eJneg“ uzbr“jenia terenów w sieć infrastruktury technicznej w ”“wiązaniu 
z systemem miejskim, w szczególn“`ci w w“d“ciąg, kanalizację sanitarną i deszcz“wąŁ 

10. źabrania się l“kaliz“wania baz“wych stacji telef“nii k“mórk“wej na terenach ”rzeznacz“nych na 
staJy ”“byt ludzi “raz w miejscach, które w zakresie emit“waneg“ j“nizująceg“ ”r“mieniowania elektro-

magnetyczneg“ “graniczaJyby zg“dne z ustaleniami planu m“wliw“`ci zag“s”“dar“wania sąsiednich nieru-

chom“`ci, za wyjątkiem terenów “znacz“nych symbolem U1 i U3 pod warunkiem zachowania minimalnej 

“dlegJ“`ci 30 m “d granic terenów “znacz“nych symbolem MN. 

11. źabrania się realizacji dziaJaL ”“w“dujących ”“wstanie zanieczyszczenia gleby alb“ niek“rzystne 
”rzeksztaJcenie naturalneg“ uksztaJt“wania terenu, za wyjątkiem realizacji drogi KDG. 

12. Na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów “ ”rzeznaczeniu ”“d k“munikację, ustala się 
“b“wiązek st“s“wania r“związaL niezbędnych d“ za”“biegania ”“wstawaniu zanieczyszczeL, a takwe 
r“związaL za”ewniających “chr“nę ”rzed zanieczyszczeniami istniejącymiŁ W szczególn“`ci d“tyczy t“ 
r“związaL za”ewniających “chr“nę czyst“`ci ”“wietrzaŁ 

13. W ”rzy”adku bud“wy lub ”rzebud“wy ukJadu k“munikacyjnego oraz prowadzenia lub moderni-

z“wania sieci infrastruktury technicznej, ustala się “b“wiązek st“s“wania r“związaL za”ewniających 
maksymalne “graniczenie “ddziaJywania ich na `r“d“wisk“ ”rzyr“dniczeŁ 

14. Na terenie “bszaru “bjęteg“ ”lanem wszystkie tereny przeznaczone pod miejsca i place postojo-

we oraz place manewr“we i skJad“we nalewy wyk“nać jak“ utwardz“ne, szczelne, zaopatrzone w urzą-
dzenia ”“dczyszczające `cieki “”ad“weŁ 

15. Ustala się zakaz “d”r“wadzenia `cieków “raz wód “”ad“wych z ”“wierzchni k“munikacyjnych 

bez”“`redni“ d“ gruntu i r“wów “twartychŁ 

R“zdziaJ 4 

Zasady “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“ i zabytków 

§ 7. Ustala się “chr“nę zabytku arche“l“giczneg“ ustanawiając strefę WŁ IIIŁ “granicz“nej “chr“ny 
arche“l“gicznej, ”“legającej na ”r“wadzeniu interwencyjnych badaL arche“l“gicznych w ”rzy”adku ”ro-

wadzenia prac ziemnych, w której “b“wiązują nastę”ujące ryg“ry: 

1) “b“wiązek ws”óJdziaJania w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziem-

nymi z odpowiednim organem dsŁ “chr“ny zabytków; 
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2) “b“wiązek ”rze”r“wadzenia arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac 
ziemnych na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami szczególnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 

R“zdziaJ 5 

Wymagania wynikające z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych 

§ 8. 1. Śla terenów ”rzeznacz“nych na cele ”rzestrzeni ”ublicznej ustala się nakaz zag“s”“darowania 

“bszarów w s”“sób um“wliwiający bezk“lizyjne k“rzystanie “s“b“m niesprawnym ruchowo. 

2. Ustalenia d“tyczące terenów zieleni ”ublicznej źP “kre`l“n“ w § 16. 

3. Ustalenia d“tyczące ”“z“staJych terenów ”rzestrzeni ”ublicznych, w szczególn“`ci terenów ko-

munikacji, “kre`l“n“ w § 11 i w § 18. 

R“zdziaJ 6 

Granice i s”“s“by zag“s”“dar“wania terenów lub “biektów ”“dlegających “chr“nie ustal“ne  
na ”“dstawie ”rze”isów “drębnych 

§ 9. Na “bszarze “bjętym planem nie wystę”ują tereny i “biekty, które ”“dlegają “chr“nie na ”“d-

stawie ”rze”isów “drębnych inne niw wymieni“ne w § 7Ł 

R“zdziaJ 7 

Ogólne zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci 

§ 10. 1. Ś“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci zg“dnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami szczegóJo-

wymi dla ”“szczególnych terenówŁ 

2. Ustala się wtórny ”“dziaJ dziaJek zg“dnie z rysunkiem planu. 

3. Ś“”uszcza się m“wliw“`ć ”rze”r“wadzania k“rekt istniejących ”“dziaJów ge“dezyjnych w celu: 

1) wydzielenia niezbędneg“ d“jazdu; 
2) za”ewnienia “d”“wiedniej “dlegJ“`ci “biektów bud“wlanych “d granic dziaJek, na ”“dstawie ”rze”i-

sów szczególnych; 
3) ”“”rawienia warunków zag“s”“dar“wania ”rzylegających dziaJekŁ 

R“zdziaJ 8 

Ogólne zasady m“dernizacji, r“zbudowy i budowy systemów k“munikacji 

§ 11. 1. Przeznacza się ”“d bud“wę systemów k“munikacji tereny oznaczone symbolami KDG, KDZ, 

KŚL, KŚŚ, KŚW i KX, dla których ustala się: 

1) “b“wiązek zag“s”“dar“wania urządz“ną zielenią wszystkich w“lnych “d utwardzenia fragmentów 
terenów; 

2) “b“wiązek uwzględnienia wymagaL technicznych wynikających z l“kalizacji istniejących i ”lan“wa-

nych urządzeL infrastruktury technicznej, wymieni“nych w § 12. 

2. W zakresie d“cel“wej “bsJugi k“munikacyjnej ustala się ”“dziaJ na nastę”ujące klasy dróg: 

1) dr“gi gJówne, “znacz“ne na rysunku ”lanu symbolem KDG; 

2) drogi zbiorcze, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ; 

3) drogi lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL; 

4) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 

5) dr“gi wewnętrzne, “znacz“ne na rysunku ”lanu symbolem KDW; 

6) ciągi piesze, oznaczone na rysunku planu symbolem KX. 

3. W zakresie zasad i wskauników d“tyczących ”ark“wania ustala się: 

1) “b“wiązek za”ewnienia, w granicach ”“szczególnych dziaJek bud“wlanych miejsc postojowych dla 

sam“ch“dów “s“b“wych, w il“`ci minimum: 

a) 2 stanowiska, z dopuszczeniem garawy dla kawdej z dziaJek w bud“wnictwie jedn“r“dzinnym 

w“ln“st“jącym lub bliuniaczym, 

b) 1 stanowisko, z dopuszczeniem garawu dla kawdej z dziaJek w bud“wnictwie jedn“r“dzinnym sze-

regowym, 

c) 1 stan“wisk“ na kawde 25 m2 ”“wierzchni uwytk“wej “biektów handl“wych i usJug“wych, 
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d) 2 stan“wiska na kawde 10 miejsc w “biektach `wiadczących usJugi gastr“n“miczne, 

e) 1 stan“wisk“ na kawde 35 m2 ”“wierzchni uwytk“wej biur, 

przy czym dla kawdeg“ z “biektów wymagana jest sumaryczna liczba stan“wisk wynikająca z wymienio-

nych warunków; 

2) zakaz l“kalizacji wydziel“nych ”arkingów dla sam“ch“dów cięwar“wychŁ 

4. W zakresie komunikacji ”ieszej KX ustala się realizację ciągów ”ieszych i ”rzej`ć nie będących 
czę`cią ”asa dr“g“weg“, zg“dnie z rysunkiem planu. 

5. W zakresie dróg r“wer“wych ustala się: 

1) d“”uszczenie realizacji wydziel“nych dróg r“wer“wych w liniach r“zgraniczających dr“gi gJównej 
KŚG, dr“gi zbi“rczej KŚź “raz dróg l“kalnych KŚL; 

2) dopuszczenie ruchu rowerowego w drogach lokalnych i d“jazd“wych “raz wewnętrznychŁ 

R“zdziaJ 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 12. 1. Ustalenia w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu za“”atrzenia w w“dę: 

1) “b“wiązuje za“”atrzenie w w“dę z istniejąceg“ systemu w“d“ciąg“weg“ zasilaneg“ z ujęcia miej-

skieg“ i ujęcia M“czk“w“; 
2) za“”atrzenie w w“dę ”“”rzez r“zbud“wę istniejącej sieci; 
3) d“”uszcza się wymianę “dcinków istniejąceg“ w“d“ciągu, będących w zJym stanie technicznym lub 

o zbyt maJych `rednicach “raz ”rzeJ“wenie “dcinków sieci na ”“dstawie warunków technicznych 
“kre`l“nych ”rzez gest“ra sieci; 

4) ”rzew“dy r“zdzielcze sieci w“d“ciąg“wej “ `rednicach nie mniejszych jak dnŁ 90 nakazuje się ”r“wa-

dzić w liniach r“zgraniczających dróg - poza jezdniami; 

5) “b“wiązuje za“”atrzenie w w“dę na cele ”rzeciw”“war“we z k“munalnej sieci w“d“ciąg“wej ”“”rzez 
hydranty uliczne; 

6) d“”uszcza się bud“wę n“wych ujęć w“dy lub wyk“rzystanie istniejących, zg“dnie z ”rze”isami szczegól-

nymi w sprawie zasad zapewnienia za“”atrzenia w w“dę w warunkach s”ecjalnych, ”“ u”rzednim 

rozpoznaniu hydrogeologicznym. 

2. Ustalenia w zakresie budowy systemu “d”r“wadzania `cieków sanitarnych: 

1) nakazuje się “d”r“wadzenie `cieków sanitarnych wyJącznie systemem sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno - ci`nieni“wej d“ miejskiej “czyszczalni `cieków w Barlinku, ”“”rzez r“zbud“wę istnie-

jąceg“ systemu kanalizacji sanitarnej; 

2) nakazuje się ”r“wadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w liniach r“zgraniczających dróg, ”“za jezdniami, 

o `rednicach nie mniejszych niw dnŁ 200 dla s”Jywu grawitacyjneg“; 
3) d“”uszcza się wymianę “dcinków istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, będącej w zJym stanie tech-

nicznym lub o zbyt maJych `rednicach “raz ”rzeJ“wenie “dcinków sieci na ”“dstawie warunków tech-

nicznych “kre`l“nych ”rzez gest“ra sieci; 
4) d“”uszcza się ”“z“stawienie istniejących r“związaL g“s”“darki `ciek“wej dla istniejących “biektów 

budowlanych do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej; 

5) l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych na terenie oznaczonym symbolem K; 

6) teren przepom”“wni nakazuje się “gr“dzić i zag“s”“dar“wać zielenią; 
7) d“”uszcza się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków, zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami szczegóJo-

wymi w granicach terenów elementarnych “bsJugiwanych przez te przepompownie, poza terenem 

oznaczonym symbolem K. 

3. Ustalenia w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu “d”r“wadzania `cieków “”ado-

wych i roztopowych: 

1) “d”r“wadzenie `cieków “”ad“wych i r“zt“”“wych systemem kanalizacji deszczowej do miejskiej 

podczyszczalni i przepom”“wni `cieków “”ad“wych; 
2) sieci kanalizacji deszcz“wej “ `rednicach nie mniejszych niw dnŁ 300 nakazuje się ”r“wadzić w liniach 

r“zgraniczających dróg z d“”uszczeniem prowadzenia pod jezdniami - zgodnie z przepisami “drębnymi; 

3) “b“wiązuje “czyszczanie `cieków “”ad“wych i r“zt“”“wych ”rzed w”r“wadzeniem ich do odbiornika 

zgodnie z przepisami “drębnymi; 
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4) “d”r“wadzenie wód “”ad“wych i r“zt“”“wych z terenów zabud“wy mieszkaniowej jednorodzinnej 

do gruntu w granicach wJasnej dziaJki bud“wlanej ”“d warunkiem, we il“`ć “d”r“wadzanych wód nie 
”rzekr“czy jeg“ chJ“nn“`ci; 

5) d“”uszcza się wyk“rzystanie wód “”ad“wych nie wymagających “czyszczania d“ gr“madzenia 

i uwycia d“ nawadniania zieleniŁ 

4. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz: 

1) “b“wiązuje za“”atrzenie w gaz Gź 50 z gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia relacji Od“lanów - Police po-

”rzez stację redukcyjn“-pomiar“wą I st“”nia (zl“kaliz“waną ”“za “bszarem planu); 

2) ustala się wyk“rzystanie gazu ”rzew“d“weg“ d“ celów byt“wych, grzewczych, techn“l“gicznych; 
3) nakazuje się zasilanie “bszaru “bjęteg“ ”lanem ”“”rzez r“zbud“wę istniejąceg“ systemu sieci gazo-

wej z wykorzystaniem i w ”“wiązaniu z istniejąca siecią gaz“wą w “bszarze planu; 

4) sieci gaz“we “ `rednicach nie mniejszych niw dn 63 nakazuje się ”r“wadzić w liniach r“zgraniczają-
cych dróg - poza jezdniami; 

5) d“”uszcza się st“s“wanie dla celów wymienionych w pkt 2 gazu bezprzewodowego do czasu reali-

zacji sieci gazowej. 

5. Ustalenia w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy systemu za“”atrzenia w energię elek-

tryczną w zakresie linii elektr“energetycznych Sn 15 kV i stacji transformatorowych: 

1) zag“s”“dar“wanie terenu “raz gabaryty “biektów i urządzeL zgodnie z wymaganiami technologicz-

nymi “raz “b“wiązującymi przepisami “drębnymi, dla wydziel“nych terenów “znacz“nych na rysunku 
planu symbolem ś “raz dla istniejących stacji nasJu”“wych zl“kaliz“wanych w liniach r“zgraniczają-
cych dróg ”“za jezdnią; 

2) dopuszczenie likwidacji stacji transformat“r“wej OTL 2497 zl“kaliz“wanej na dziaJce nr 115/8; 

3) projektowane stacje transformat“r“we “raz stacje istniejące zasilić d“ziemną linią kabl“wą Sn 15 kV; 

4) linie kablowe Sn 15 kV ”r“jekt“wać w ”asie dr“g“wym, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się ”rze”r“wadzenie sieci kabl“wej ”rzez inne tereny elementarne; 

5) d“”uszcza się wymianę istniejących sJu”“wych stacji transf“rmatorowych na stacje kontenerowe 

zlokalizowane na wydzielonych terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolem E; 

6) ustala się “b“wiązek skabl“wania istniejącej linii Sn 15 kV; 

7) d“”uszcza się czas“we uwytk“wanie na”“wietrznej linii elektr“energetycznej Sn 15 kV do czasu ska-

blowania z zachowaniem warunków “granicz“neg“ uwytk“wania dla zabud“wy mieszkaniowej w pa-

sie terenu “ szer“k“`ci 7 m, w którym “b“wiązuje: 
a) zakaz bud“wy staJych i tymczas“wych budynków, 
b) zakaz sadzenia drzew za wyjątkiem materiaJu szkóJkarskieg“Ł 

6. Ustalenia w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy systemu za“”atrzenia w energię elek-

tryczną w zakresie linii elektr“energetycznych nnŁ 0,4 kV: 

1) nakaz zasilania “biektów bud“wlanych na ”“zi“mie na”ięć 0,4 kV siecią kabl“wą, w uzasadni“nych 
”rzy”adkach d“”uszczenie zasilania budynków z istniejących linii na”“wietrznych; 

2) nakaz “`wietlenia wszystkich dróg gJównych, zbi“rczych i l“kalnych “raz d“”uszczenie “`wietlenia 
”“z“staJych dróg; 

3) nakaz d“b“ru wys“k“`ci sJu”ów “`wietleni“wych, ich r“zmieszczenia “raz d“b“ru uródeJ `wiatJa d“ 
klasy drogi i wymaganeg“ natęwenia “`wietlenia; 

4) ustala się nakaz skabl“wania istniejących linii na”“wietrznych nnŁ 0,4 kV. 

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji ustala się: 

1) m“wliw“`ć r“zbud“wy istniejącej telek“munikacyjnej i teletechnicznej kanalizacji kablowej i budowy 

nowej, na terenach ”rzeznacz“nych ”“d infrastrukturę trans”“rt“wą; 
2) d“”uszcza się l“kalizację węzJów telek“munikacyjnych i szafek d“stę”“wych w liniach r“zgraniczają-

cych drógŁ 

8. W przypadku braku m“wliw“`ci ”r“wadzenia sieci infrastruktury technicznej w terenach dróg ”u-

blicznych, d“”uszcza się ”r“wadzenie jej ”rzez inne tereny ”ubliczne lub w uzasadni“nych ”rzy”adkach 
przez inne tereny elementarne. 

9. Ustalenia w zakresie za“”atrzenia w cie”J“: 

1) “b“wiązuje ucie”J“wnienie w “”arciu “ realizację l“kalnych indywidualnych uródeJ cie”Ja; 
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2) nakazuje się zast“s“wanie urządzeL - uródeJ cie”Ja wyk“rzystujących ”aliwa nie ”“w“dujące ”“nad-

normatywnego zanieczyszczenia powietrza; 

3) d“”uszcza się wyk“rzystywanie “dnawialnych uródeJ energii ”rzy realizacji systemów grzewczych. 

10. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami: 

1) “b“wiązuje nakaz usuwania wszystkich “d”adów z “bszaru “bjęteg“ ”lanem na wskazane przez 

Gminę skJad“wisk“; 
2) “b“wiązuje wymóg gr“madzenia “d”adów w granicach ”“szczególnych dziaJek bud“wlanych 

(w miejscach wyznaczonych zgodnie z przepisami “drębnymi) w pojemnikach do czasowego groma-

dzenia “d”adów z uwzględnieniem ich segregacji; 

3) d“”uszcza się st“s“wanie zbi“rczych ”“jemników d“ selektywnej zbiórki “d”adów “bsJugujących 
więcej niw jedną dziaJkę bud“wlaną na terenach ”rzeznacz“nych na cele ”ubliczne “raz na terenach 
usJug“wych `wiadczących usJugi gastr“n“mii i handlu s”“wywczeg“; 

4) wyklucza się l“kalizację ”“jemników wymienionych w pkt 3 w liniach r“zgraniczających dróg ”ublicz-

nych bez uzyskania zg“dy zarządcy dr“giŁ 

R“zdziaJ ńŃ 

Sposoby i terminy tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzenia i uwytk“wania terenów 

§ 13. 1. Ś“ czasu realizacji ustaleL niniejszeg“ ”lanu d“”uszcza się utrzymanie dotychczasowego 

s”“s“bu uwytk“wania terenuŁ 

2. W czasie realizacji inwestycji d“”uszcza się l“kalizację “biektów tymczas“wych, które muszą z“stać 
usunięte w “kresie d“ 1 roku “d czasu zak“Lczenia inwestycji i uzyskania ”“zw“lenia na uwytk“wanieŁ 

ŚZIAI III 

Prze”isy szczegóJ“we 

R“zdziaJ ńń 

Parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu “raz zasady 
”“dziaJu nieruch“m“`ci 

§ 14. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN1 o po-

wierzchni 3,1 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację budynków garaw“wych i g“s”“darczych w gJębi dziaJki, 
f) w przy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
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6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania prefabrykowanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z drogi wewnętrznej KŚW6, dr“gi d“jazd“wej KŚŚ2, z dróg l“kalnych 
KDL1 i KDL3 oraz w uzasadni“nych ”rzy”adkach z dr“gi zbi“rczej KŚź wyJącznie na zasadach 
”raw“skrętu, w il“`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w przypadku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12; 
10) warunki w zakresie ochrony konserwatorskiej - na czę`ci terenu ustal“na z“staJa strefa WŁIII “grani-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego - zg“dnie z § 7Ł 

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN2 o powierzchni 

0,17 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację budynków w“ln“st“jących we fr“nt“wej linii zabud“wy, 
f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ2 i KŚŚ3, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN3 o powierzchni 

0,19 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 
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e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy; 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania prefabrykowanych pJ“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KDD3 i KDD4, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN4 o powierzchni 

0,33 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i kolory-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
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6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ4 i KŚŚ5, z dr“gi l“kalnej KŚL3 oraz w uzasad-

ni“nych ”rzy”adkach z dr“gi zbi“rczej KŚź wyJącznie na zasadach ”raw“skrętu, w il“`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN5 o powierzchni 

0,33 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) stosowanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i kolory-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ5 i KŚŚ6, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN6 o powierzchni 

0,33 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 
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e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i okien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ6 i KŚŚ7, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN7 o powierzchni 

0,33 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i gospodarczych zlokalizowa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) kolorystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 
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7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z drogi dojazdowej KDD7 i z drogi lokalnej KDL2, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN8 o powierzchni 

0,33 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z drogi dojazdowej KDD8 i z drogi lokalnej KDL3, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12; 
10) warunki w zakresie ochrony konserwatorskiej - na czę`ci terenu ustal“na z“staJa strefa WŁIII “grani-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego - zg“dnie z § 7. 

9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN9 o powierzchni 

0,33 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 
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3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ8 i KŚŚ9, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12; 
10) warunki w zakresie ochrony konserwatorskiej - na czę`ci terenu ustal“na z“staJa strefa WŁIII “grani-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego - zg“dnie z § 7. 

10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN10 o powierzchni 

0,42 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - wolnost“jącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) kolorystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci do 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 
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7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 
a) zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruchom“`ci, 
b) d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysunkiem planu; 

8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ9 i KŚŚ10, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN11 o powierzchni 

0,41 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w przy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku do 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania prefabrykowanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg dojazdowych KDD10 i KDD11, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN12 o powierzchni 

0,39 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) dopuszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 
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3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, formy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ11 i KŚŚ12, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN13 o powierzchni 

0,54 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabudowy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem stosowania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 
a) zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci, 
b) d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysunkiem planu; 
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8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ12 i KŚŚ13, z dr“gi l“kalnej KŚL2, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN14 o powierzchni 

0,60 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w przypadku lokalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 
a) zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci, 
b) d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysunkiem planu; 

8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dr“gi d“jazd“wej KŚŚ13 i z dróg l“kalnych KŚL2 i KŚL3, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

15. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN15 o powierzchni 

0,37 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) dla budynków ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi wyznacza się jak“ d“datk“we tylne linie za-

budowy zgodnie z rysunkiem planu od strony terenu KDG, 

c) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
e) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

f) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

g) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 
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3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ1 i KŚŚ14, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN16 o powierzchni 

0,66 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) dla budynków ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi wyznacza się jak“ d“datk“we tylne linie za-

budowy zgodnie z rysunkiem planu od strony terenu KDG, 

c) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
e) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

f) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

g) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) stosowanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i kolory-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 11 ｦ 1588 ｦ Poz. 213 

 

b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z drogi lokalnej KDL1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN17 o powierzchni 

0,16 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 

c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ1 i KŚŚ15, z dr“gi l“kalnej KŚL1, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

18. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN18 o powierzchni 

0,34 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zlokalizowa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
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b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) kolorystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruchom“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z drogi lokalnej KDL1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12; 
10) warunki w zakresie ochrony konserwatorskiej - na czę`ci terenu ustal“na z“staJa strefa WŁIII “grani-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego - zg“dnie z § 7. 

19. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN19 o powierzchni 

0,26 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów stromych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i kolory-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
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8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z drogi lokalnej KDL1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

20. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN20 o powierzchni 

0,38 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) lokalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 

c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ14, KŚŚ15 i KŚŚ16, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

21. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN21 o powierzchni 

0,42 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i gospodarczych zlokalizowa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 11 ｦ 1591 ｦ Poz. 213 

 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) kolorystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruchom“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ16 i KŚŚ17, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

22. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN22 o powierzchni 

0,37 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą i bliuniaczą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ14 i KŚŚ17, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 11 ｦ 1592 ｦ Poz. 213 

 

23. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN23 o powierzchni 

1,4 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą, bliuniaczą i szereg“wą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ14, KŚŚ18 i KŚŚ19, z dr“gi wewnętrznej KŚW1, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

24. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN24 o powierzchni 

0,67 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą, bliuniaczą i szereg“wą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
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d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) kolorystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dr“gi d“jazd“wej KŚŚ18 i z dr“gi wewnętrznej KŚW1, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

25. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN25 o powierzchni 

1,19 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) dla budynków ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludzi wyznacza się jak“ d“datk“we tylne linie za-

budowy zgodnie z rysunkiem planu od strony terenu KDG, 

c) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
e) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

f) dopuszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych w gJębi dziaJki; 
g) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruchom“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z drogi dojazdowej KDD20 oraz w uzasadnionych przypadkach z drogi 

w“jewódzkiej (”“za granicami ”lanu) wyJącznie na zasadach ”raw“skrętu, w il“`ci jeden zjazd na 
jedną dziaJkę, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
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9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

26. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN26 o powierzchni 

0,99 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ18 i KŚŚ20, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w przypadku lokalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

27. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN27 o powierzchni 

0,92 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
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b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabudowy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ18 i z dr“gi wewnętrznej KŚW2, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

28. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN28 o powierzchni 

1,33 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów o po-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dr“gi d“jazd“wej KŚŚ19, z dróg wewnętrznych KŚW2 i KŚW3 “raz 
z drogi lokalnej KDL1, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 
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29. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN29 o powierzchni 

2,18 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów stromych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i kolory-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dr“gi d“jazd“wej KŚŚ21, z dróg l“kalnych KŚL1 i KŚL2, z dr“gi we-

wnętrznej KŚW4 “raz w uzasadni“nych ”rzy”adkach z dr“gi w“jewódzkiej (”“za granicami pla-

nu) wyJącznie na zasadach ”raw“skrętu, w il“`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

30. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN30 o powierzchni 

1,7 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych w gJębi dziaJki; 
f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabudowy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
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b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z drogi dojazdowej KDD21, z drogi lokalnej KDL2 oraz z dr“gi wewnętrz-
nej KDW5, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

31. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN31 o powierzchni 

0,31 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych we frontowej linii zabudowy, 

f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) kol“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruchom“`ci; 
8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dr“gi wewnętrznej KŚW5 oraz w uzasadnionych przypadkach z drogi 

w“jewódzkiej (zl“kaliz“wanej ”“za granicami ”lanu) wyJącznie na zasadach ”raw“skrętu, w il“`ci 
jeden zjazd na jedną dziaJkę, 

b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 
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9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

32. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN32 o powierzchni 

0,75 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d zabud“wę mieszkani“wą jedn“r“dzinną - w“ln“st“jącą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
d) l“kalizacja budynków garaw“wych i g“s”“darczych - dobudowane do budynku mieszkalnego, 

e) d“”uszcza się l“kalizację w“ln“st“jących budynków garaw“wych i g“s”“darczych zl“kaliz“wa-

nych w gJębi dziaJki; 
f) w ”rzy”adku l“kalizacji usJug d“”uszcza się sytu“wanie n“`ników reklam“wych i szyldów “ ”o-

wierzchni do 1 m2; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków mieszkalnych: 

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ”“ddasze uwytk“we, 
b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 12,0 m, 

c) maksymalna wys“k“`ć ”“zi“mu gzymsu, okapu do 7,2 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) st“s“wanie dachów str“mych, z preferowaniem kalenic równ“legJych d“ sąsiadujących dróg, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 35° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną, d“”uszczalne ”“krycie materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) kolorystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) warunki zabud“wy dla budynków garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, 

b) nawiązanie architekt“niczne “biektów w“ln“st“jących w zakresie kąta ”“chylenia dachu i k“l“ry-

styki elewacji d“ bryJy budynku mieszkalnego, 

c) d“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wania bez”“`redni“ ”rzy granicy z sąsiednią dziaJką bud“wlaną; 
6) warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: 

a) “d zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
b) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

8) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dr“gi zbi“rczej KŚź wyJącznie na zasadach ”raw“skrętu, w il“`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę oraz w uzasadni“nych ”rzy”adkach z dr“gi w“jewódzkiej (”“za granicami 

”lanu) wyJącznie na zasadach ”raw“skrętu, w il“`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w ”rzy”adku l“kalizacji usJug minimum 3 miejsca; 

9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U1 o powierzchni 1,32 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d usJugi “gólne, handel w “biektach “ ”“wierzchni s”rzedawy d“ 400 m2 dla poje-

dynczeg“ “biektu, gastr“n“mię, wystawiennictw“, usJugi kultury, usJugi biur“w“-administracyjne z wy-

Jączeniem hurt“wni i skJadów; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 20% ”“wierzchni dziaJki, 
d) d“”uszcza się sytu“wanie urządzeL reklamowych zgodnie z przepisami “drębnymi; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków usJug“wych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych; 

b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 10,0 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) dachy strome, z kalenicami równ“legJymi do drogi dojazdowej KDD18, 

b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 25° d“ 45°, 
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d) ”“krycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu, 
f) d“”uszcza się st“s“wanie dachów ”Jaskich lub k“mbinacji dachów ”Jaskich lub str“mych; 

5) ”“z“staJe warunki zabudowy: 

a) ustala się “b“wiązek uwzględnienia ”“trzeb “sób nie”eJn“s”rawnych, 
b) “gr“dzenia “ wys“k“`ci d“ 1,5 m z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“no-

wych; 

6) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

7) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dróg d“jazd“wych KŚŚ18 i KŚŚ20, w il“`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 
b) miejsca ”“st“j“we zg“dnie z § 11 ust. 3; 

8) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem U2 o powierzchni 0,15 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d usJugi handlu “ ”“wierzchni s”rzedawy d“ 200 m2, gastronomię, usJugi kultury 
(centrum s”“Jeczne), usJugi “`wiaty (”rzedszk“le, wJ“bek, ”rywatna szk“Ja język“wa); 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
d) d“”uszcza się sytu“wanie urządzeL reklamowych zgodnie z przepisami “drębnymi; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków usJug“wych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych; 

b) maksymalna wys“k“`ć budynku do 10,0 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) nakaz st“s“wania dachów str“mych z kalenicą równ“legJą d“ dr“gi l“kalnej KŚL1, 
b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, “ kącie 

nachylenia ”“Jaci dach“wych “d 25° d“ 45°, 
c) ”“krycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

d) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) ”“z“staJe warunki zabud“wy: 

a) ustala się “b“wiązek uwzględnienia ”“trzeb “sób nie”eJn“s”rawnych, 
b) od zewnętrznych granic dziaJki ustala się “gr“dzenia jak“ awur“we, “ wys“k“`ci d“ 1,5 m, na 

cokole 0,4 m, z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych, 
c) pomiędzy sąsiadującymi dziaJkami zakazuje się bud“wy “gr“dzenia wywszeg“ niw 1,9 m; 

6) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
7) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z drogi lokalnej KDL1, 

b) miejsca ”“st“j“we zg“dnie z § 11 ust. 3; 

8) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 12Ł 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem U3 o powierzchni 0,98 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d usJugi “gólne, biur“w“-administracyjne; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 20% ”“wierzchni dziaJki, 
d) d“”uszcza się sytu“wanie urządzeL reklamowych zgodnie z przepisami “drębnymi; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków usJug“wych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych; 

b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 10,0 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) dachy strome, z kalenicami równ“legJymi do drogi, 

b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 25° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu, 
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f) d“”uszcza się st“s“wanie dachów ”Jaskich lub k“mbinacji dachów ”Jaskich lub str“mych lub nie-

konwencjonalnych form dachu; 

5) ”“z“staJe warunki zabud“wy: 
a) ustala się “b“wiązek uwzględnienia ”“trzeb “sób nie”eJn“s”rawnych, 
b) “gr“dzenia “ wys“k“`ci d“ 1,5 m z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“n“wych; 

6) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

7) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dr“gi w“jewódzkiej (”“za granicami planu), d“”uszcza się l“kalizację 
jednego zjazdu i jednego wyjazdu, 

b) miejsca ”“st“j“we zg“dnie z § 11 ust. 3; 

8) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem U4 o powierzchni 1,26 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d usJugi “gólne, handel “ ”“wierzchni s”rzedawy d“ 200 m2, gastronomię, usJugi 
biurowo-administracyjne; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - nie większa niw 40% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 20% ”“wierzchni dziaJki, 
d) d“”uszcza się sytu“wanie urządzeL reklamowych zgodnie z przepisami “drębnymi; 

3) warunki zabudowy w zakresie wys“k“`ci budynków usJug“wych: 
a) do 2 kondygnacji nadziemnych; 

b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 10,0 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) dachy strome, z kalenicami równ“legJymi do drogi, 

b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 25° d“ 45°, 
d) ”“krycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu; 
5) ”“z“staJe warunki zabud“wy: 

a) ustala się “b“wiązek uwzględnienia ”“trzeb “sób nie”eJn“s”rawnych, 
b) “gr“dzenia “ wys“k“`ci d“ 1,5 m z wyJączeniem st“s“wania ”refabryk“wanych ”J“tów bet“no-

wych; 

6) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: d“”uszcza się wydzielenie n“wych dziaJek zg“dnie z rysun-

kiem planu; 

7) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dr“gi zbi“rczej KŚź wyJącznie na zasadach ”raw“skrętu, w il“`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę oraz w uzasadni“nych ”rzy”adkach z dr“gi w“jewódzkiej (”“za granicami 

”lanu) wyJącznie na zasadach ”raw“skrętu, w il“`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 
b) miejsca ”“st“j“we zg“dnie z § 11 ust. 3; 

8) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem U5 o powierzchni 0,04 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d usJugi “gólne, handel “ ”“wierzchni s”rzedawy d“ 200 m2, gastronomię; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabud“wa w “b“wiązujących i nie”rzekraczalnych liniach zabud“wy zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% ”“wierzchni dziaJki, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 20% ”“wierzchni dziaJki, 
d) d“”uszcza się sytu“wanie urządzeL reklamowych zgodnie z przepisami “drębnymi; 

3) warunki zabud“wy w zakresie wys“k“`ci budynków usJugowych: 

a) do 2 kondygnacji nadziemnych; 

b) maksymalna wys“k“`ć budynku d“ 10,0 m; 

4) warunki zabud“wy w zakresie ukJadu, f“rmy i ”“krycia dachów: 
a) dachy strome, z kalenicami ”r“st“”adJymi lub równ“legJymi d“ dr“gi w“jewódzkiej (zl“kaliz“wa-

nej poza granicami planu), 

b) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i “kien ”“Jaci“wych, 
c) kąt nachylenia “d 25° d“ 45°, 
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d) ”“krycie dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówk“”“d“bnym, 

e) k“l“rystyka: “dcienie czerwieni lub brązu, 
f) d“”uszcza się st“s“wanie dachów ”Jaskich lub k“mbinacji dachów ”Jaskich lub str“mych; 

5) ”“z“staJe warunki zabud“wy: 
a) ustala się “b“wiązek uwzględnienia ”“trzeb “sób nie”eJn“s”rawnych, 
b) “gr“dzenia “ wys“k“`ci d“ 1,5 m z wyJączeniem stosowania prefabryk“wanych ”J“tów bet“no-

wych; 

6) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: zakaz wtórnych ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 
7) wymogi komunikacyjne: 

a) “bsJuga k“munikacyjna z dr“gi zbi“rczej KŚź wyJącznie na zasadach ”raw“skrętu, w il“`ci jeden 
zjazd na jedną dziaJkę oraz w uzasadni“nych ”rzy”adkach z dr“gi w“jewódzkiej (”“za granicami 

”lanu) wyJącznie na zasadach ”raw“skrętu, w il“`ci jeden zjazd na jedną dziaJkę, 
b) miejsca ”“st“j“we zg“dnie z § 11 ust. 3; 

8) warunki w zakresie infrastruktury technicznej - zg“dnie z § 12Ł 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP1 o powierzchni 0,08 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny zieleni publicznej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zach“wanie istniejącej wart“`ci“wej zieleni uzu”eJni“nej “ d“datk“we nasadzenia “ wiel“”iętro-

wej strukturze, tjŁ trawniki, krzewy i drzewa “ równ“r“dn“`ci gatunk“wej, 
b) “b“wiązek w”r“wadzenia “biektów maJej architektury, 
c) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP2 o powierzchni 0,02 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny zieleni publicznej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zach“wanie istniejącej wart“`ci“wej zieleni uzu”eJni“nej “ d“datk“we nasadzenia “ wiel“”iętro-

wej strukturze, tjŁ trawniki, krzewy i drzewa “ równ“r“dn“`ci gatunk“wej, 
b) “b“wiązek w”r“wadzenia “biektów maJej architektury, 
c) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP3 o powierzchni 1,24 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ”“d tereny zieleni ”ublicznej urządz“nej, ”lac zabaw dla dzieci; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zach“wanie istniejącej wart“`ci“wej zieleni uzu”eJni“nej “ d“datk“we nasadzenia “ wiel“”iętro-

wej strukturze, tj. trawniki, krzewy i drzewa “ równ“r“dn“`ci gatunk“wej, 
b) “b“wiązek w”r“wadzenia “biektów maJej architektury, 
c) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych, 

d) nawierzchnia naturalna; 

3) warunki w zakresie ochrony konserwatorskiej - na czę`ci terenu ustal“na z“staJa strefa WŁIII “grani-

czonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego - zgodnie z § 7. 

4. Śla terenów “znacz“nych symbolami ZP4-źP8 “ Jącznej ”“wierzchni 0,09 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny zieleni publicznej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zach“wanie istniejącej wart“`ci“wej zieleni uzu”eJni“nej “ d“datk“we nasadzenia “ wiel“”iętro-

wej strukturze, tj. trawniki, krzewy i drzewa “ równ“r“dn“`ci gatunk“wej, 
b) “b“wiązek w”r“wadzenia “biektów maJej architektury, 
c) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP9 o powierzchni 0,02 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: pod tereny zieleni publicznej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zach“wanie istniejącej wart“`ci“wej zieleni uzu”eJni“nej “ d“datk“we nasadzenia “ wiel“”iętro-

wej strukturze, tj. trawniki, krzewy i drzewa “ równ“r“dn“`ci gatunk“wej, 
b) “b“wiązek w”r“wadzenia “biektów maJej architektury, 
c) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych. 
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RozdziaJ ń2 

SzczegóJ“we zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci 

§ 17. SzczegóJ“we zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “”isan“ w ustaleniach szcze-

góJ“wych dla ”“szczególnych kwartaJówŁ 

R“zdziaJ ń3 

SzczegóJ“we zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów k“munikacji 

§ 18. 1. Śla terenów “znacz“nych symbolami KŚG, KŚź, KŚL, KŚŚ, KŚW i KX, ustala się: 

1) parametry dróg w liniach r“zgraniczających zg“dnie z rysunkiem planu; 

2) szer“k“`ć jezdni zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 

3) szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających dla n“w“”r“jekt“wanych dróg, zg“dnie z rysunkiem planu, 

ustala się: 
a) dr“ga gJówna, KŚG - 30,0 m, 

b) droga zbiorcza, KDZ - 12,0 - 24,0 m, 

c) drogi lokalne, KDL - 12,0 - 18,0 m, 

d) drogi dojazdowe, KDD - 10,0 - 15,0 m, 

e) dr“gi wewnętrzne, KŚW - 4,5 - 12,0 m, 

f) ciągi ”iesze, KX - 3,0 - 10,0 m; 

4) parametry dróg, w szczególn“`ci szer“k“`ć jezdni, ch“dników i ”asów zieleni zg“dnie z ”rze”isami 

szczególnymi wg ”“szczególnych klas dróg; 
5) utrzymuje się ”arametry dróg istniejących, a w ”rzy”adku ich ”rzebud“wy, zg“dnie z pkt 4; 

6) realizację “góln“d“stę”nych miejsc ”“st“j“wych wzdJuw dróg l“kalnych KŚL i d“jazd“wych KŚŚ; 
7) dla n“w“”r“jekt“wanych dróg KŚL - wydzielenie ”asa techniczneg“ “ szer“k“`ci minimum 3 m 

w liniach r“zgraniczających dróg; 
8) dla n“w“”r“jekt“wanych dróg KŚŚ - uwzględnienie ”asa techniczneg“ w liniach r“zgraniczających 

dróg; 
9) realizację infrastruktury technicznej zg“dnie z § 12Ł 

2. W zakresie dróg wewnętrznych KŚW ustala się: realizację strefy zamieszkania bez ”“dziaJu na 
jezdnię i ch“dniki z zast“s“waniem nawierzchni rozbieralnej. 

3. W zakresie komunikacji ”ieszej KX ustala się: zast“s“wanie nawierzchni utwardz“nej ”rze”usz-

czalnej lub nawierzchni rozbieralnej. 

4. W zakresie dróg r“wer“wych ustala się: realizację nawierzchni twardej, bitumicznej. 

5. Na czę`ci terenu KŚL3, KŚŚ8, KX2 ustal“na z“staJa strefa WŁIII “granicz“nej “chr“ny k“nserwa-

torskiej stanowiska archeologicznego - zgodnie z § 7. 

R“zdziaJ ń4 

SzczegóJ“we zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

§ 19. 1. Śla terenów “znacz“nych symbolami E1 - E4 o powierzchni 30 m2 kawdy ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny elektroenergetyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zag“s”“dar“wanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznacze-

niem terenu, 

b) zakazuje się l“kalizacji “biektów nie związanych z ”rzeznaczeniem terenu; 

3) wymogi komunikacyjne: “bsJuga k“munikacyjna z najbliwszej ”rzylegJej dr“giŁ 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem K o powierzchni 0,056 ha ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny kanalizacji; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zag“s”“dar“wanie “biektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznacze-

niem terenu, 

b) zakazuje się l“kalizacji “biektów nie związanych z ”rzeznaczeniem terenu; 

3) wymogi komunikacyjne: “bsJuga k“munikacyjna z najbliwszej ”rzylegJej dr“giŁ 
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ŚZIAI VI 

Prze”isy ”rzej`ci“we i k“Lc“we 

§ 20. Ustala się stawkę, “ której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wys“k“`ci: 

1) dla terenów MN - 30%; 

2) dla terenów U - 30%; 

3) dla ”“z“staJych terenów - 0%. 

§ 21. 1. Na “bszarze “bjętym planem wystę”uje 0,6531 ha gruntów r“lnych stan“wiących uwytki 
r“lne klas III, które uzyskaJy zg“dę Ministra R“lnictwa i R“zw“ju Wsi na zmianę ”rzeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze - Decyzja Nr GZ.tr.057 - 602 - 415ł09 z dnia 16 wrze`nia 2009 r. 

2. Na “bszarze “bjętym planem “b“wiązują zgody na zmianę ”rzeznaczenia gruntów r“lnych na cele 
nier“lnicze uzyskane ”“dczas s”“rządzania ”lanu “gólneg“ zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Bar-

linka na ”“dstawie zestawienia gruntów ”rzewidzianych w ”lanie “gólnym do odrolnienia dla jednostki 

MW.M2 - jednostki MM i MO oraz OG. 

3. źg“dy wJa`ciweg“ ministra i Wojewody Gorzowskiego na zmianę ”rzeznaczenia gruntów r“lnych 
na cele nierolnicze: 

1) gruntów r“lnych stan“wiących uwytki r“lne klas III i IV - zg“da Ministra R“lnictwa i G“s”“darki vyw-

n“`ci“wej Nr GZI.tr.0602/Z - 21105/94 z sierpnia 1994 r.; 

2) gruntów r“lnych stan“wiących uwytki r“lne klas V i VI “raz Jąk i terenów zabud“wanych - zgoda Wo-

jew“dy wydanej ”rzez Urząd W“jewódzki w G“rz“wie Wlk”Ł Nr G.I.OTR.7013 - 2-64/94 z dnia 30 

wrze`nia 1994 r. 

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Burmistrzowi Barlinka. 

§ 23. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d daty jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 

W“jewództwa źach“dni“”“morskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskieg“ 
w Barlinku. 

 

Przew“dniczący Rady: 
Śariusz ZieliLski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr L/819/2009 

Rady Miejskiej w Barlinku 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr L/819/2009 

Rady Miejskiej w Barlinku 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr L/819/2009 

Rady Miejskiej w Barlinku 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

R“zstrzygnięcie Rady Miejskiej w Barlinku “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla strefy 1.13. w Studium - tzw. ｭOsiedla Moczkowoｬ 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 

oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w Barlinku nie 

”“djęJa r“zstrzygnięcia “ s”“s“bie r“z”atrzenia nieuwzględni“nych uwag d“ ”rzedmiotowego projektu 

”lanu wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wisk“, gdyw ”“dczas wyJ“wenia d“ ”ubliczneg“ wglądu 
w”JynęJa jedna uwaga, która z“staJa w caJ“`ci uwzględni“na źarządzeniem Nr 201/2009 Burmistrza Bar-

linka z dnia 26 listopada 2009 r. 

Wykaz wniesi“nych uwag stan“wi integralną czę`ć d“kumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

ZaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr L/819/2009 

Rady Miejskiej w Barlinku 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

R“zstrzygnięcie “ sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, i z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska 

w Barlinku rozstrzyga, c“ nastę”uje: 

§ 1. Na “bszarze “bjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla Moczkowo 

”rzewiduje się nastę”ujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i dr“g“wej sJuwące zas”“k“je-

niu zbiorowych potrzeb mieszkaLców: 

1) bud“wę, m“dernizację i ”rzebud“wę istniejących dróg; 
2) bud“wę, r“zbud“wę i m“dernizację systemu za“”atrzenia w w“dę; 
3) bud“wę, r“zbud“wę i m“dernizację systemu “d”r“wadzenia `cieków sanitarnych; 
4) bud“wę, r“zbud“wę i m“dernizację systemu “d”r“wadzania `cieków “”ad“wych i r“zt“”“wych; 
5) r“zbud“wę i m“dernizację systemu zaopatrzenia w gaz; 

6) ”rzebud“wę, r“zbud“wę i bud“wę systemu za“”atrzenia w energię elektryczną; 
7) g“s”“darkę “d”adami. 

§ 2. 1. S”“sób realizacji, za”isanych w § 1 niniejszeg“ zaJącznika, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej i drogowej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy: 

1) realizacja inwestycji wymienionych w pkt 1 z“stanie ”rze”r“wadz“na w “”arciu “ “b“wiązujące 
przepisy ustawy o drogach publicznych oraz ustawy prawo zamówieL ”ublicznych; 

2) realizacja inwestycji wymienionych w pkt 2-7, z“stanie ”rze”r“wadz“na w “”arciu “ “b“wiązujące 
przepisy, w tym m.in.: ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówieL ”ublicznych, ustawy 
o sam“rządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i prawem “chr“ny `r“d“wiska, ustawy 
prawo energetyczne, ustawy “ zbi“r“wym za“”atrzeniu w w“dę i zbi“r“wym “d”r“wadzeniu `ciekówŁ 

2. S”“sób realizacji inwestycji m“we ulegać m“dyfikacji wraz z d“k“nującym się ”“stę”em techniczn“-

technologicznym, zg“dnie z zasadą st“s“wania najle”szej d“stę”nej techniki, “ ile nie nastą”i naruszenie 
ustaleL ”lanuŁ 
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3. Realizacja sieci infrastruktury technicznej ”“winna wy”rzedzać ewentualną m“dernizację dróg ”u-

blicznych. 

§ 3. Nie “kre`la się harmonogramu realizacji wymienionych w niniejszym zaJączniku inwestycjiŁ 

§ 4. Zasady finansowania, za”isanych w § 1 niniejszeg“ zaJącznika, inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 

1) z budwetu gminy, zg“dnie z uchwaJą budwet“wą; 
2) przy wykorzystaniu dotacji unijnych; 

3) z kredytów i ”“wyczek; 
4) z obligacji komunalnych; 

5) z udziaJu inwest“rów zewnętrznych, na ”“dstawie “drębnych umów i ”“r“zumieLŁ 
213 
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214 

UCHWAIA NR L/820/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy 
ulicami: Jezi“rną, G“rz“wską i brzegiem J. Barlineckiego - tzwŁ ｫStareg“ Tartakuｬ miasta 

i gminy Barlinek, o nazwie ｭMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Barlinek 

 - Stary Tartak 1ｬ. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 

uchwala się, c“ nastę”uje: 

ŚZIAI I 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą XXł260ł2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu pomiędzy ulicami: Jezi“rną, G“rz“wską i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzwŁ ｫStareg“ Tartakuｬ 

miasta i gminy Barlinek, stwierdzając zg“dn“`ć ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
przestrzennego Gminy Barlinek, ”rzyjęteg“ uchwaJą Nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 

30 wrze`nia 2002 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

pomiędzy ulicami: Jezi“rną, G“rz“wską i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzwŁ ｫStareg“ Tartakuｬ miasta 

i gminy Barlinekｬ, obejmująceg“ “bszar czę`ci dziaJki “ numerze geodezyjnym 243ł18, w “brębie ge“de-

zyjnym 002 Barlinek, o powierzchni 1,38 ha, o nazwie ｭMiejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go Barlinek - Stary Tartak 1ｬ. 

2. Granice zmiany ”lanu ”rzedstawi“ne z“staJy na rysunku ”lanu. 

3. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny, w skali 1:1000, zwany dalej ｭrysunkiem planuｬ, zatytuJ“wany ｭMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Barlinek - Stary Tartak 1ｬ, stan“wiący zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJy; 
2) wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ Gminy Barlinek dla 

terenu “bjęteg“ ”lanem, stan“wiący zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) r“zstrzygnięcie Rady Miejskiej w Barlinku “ s”“s“bie r“z”atrzenia uwag d“ ”r“jektu ”lanu, stan“wiące 

zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy; 


