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UCHWADA Nr XXXVI/427/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 29 papdziernika 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. PoznaGskiej, 
AntoniGskiej, Gronowskiej i torów kolejowych w Lesznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 
ust l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 
r., Nr 80 poz. 717 ze zmianami), oraz w związku 
z uchwaEą Nr X/109/2007 Rady Miejskiej Leszna z 
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w rejonie ul. PoznaGskiej, An-

toniGskiej, Gronowskiej i torów kolejowych w Lesz-
nie, po stwierdzeniu zgodno[ci planu stanowiącego 
przedmiot niniejszej uchwaEy z ustaleniami: stu-

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Leszna zatwierdzonego UchwaEą 
Nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 
marca 2000 r., zmianą studium uwarunkowaG i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Leszna 
w rejonie ulicy Okręrnej, Alei Konstytucji 3 Maja 
i torów PKP w Lesznie zatwierdzoną uchwaEą nr 
XXXVIII/476/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 
czerwca 2006 roku oraz zmianą studium uwarunko-

waG i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go Leszna zatwierdzoną uchwaEą nr XIX/215/2008 
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku 
Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

ROZDZIAD l
Ustalenia ogólne

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego w rejonie ul. PoznaGskiej, Anto-

niGskiej, Gronowskiej i torów kolejowych w Lesznie, 
zwany dalej planem.

2. Integralną czę[cią planu jest niniejsza uchwaEa 
oraz następujące zaEączniki do uchwaEy:

1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący za-

Eącznik graficzny nr 1,
2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrze-

nia uwag zgEoszonych do projektu planu stano-

wiące zaEącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 

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

nie z przepisami o finansach publicznych, sta-

nowiące zaEącznik nr 3.
3. Granicę obszaru objętego planem oznaczono w 

zaEączniku graficznym nr 1.

§2.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-

ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu bądp o rórnych zasadach zagospodaro-

wania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) obowiązujące linie zabudowy,
5) symbole okre[lające przeznaczenie podstawo-

we terenów:
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej,
b) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-usEu-

gowej,
c) U - tereny usEug,
d) ZP - tereny zieleni urządzonej,
e) E - tereny urządzeG elektroenergetyki,
f) KDG - tereny dróg publicznych klasy gEów-

nej,
g) KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbior-

czej,
h) KDLr tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
i) KDD-tereny dróg publicznych klasy dojazdo-

wej,
j) KDW - tereny dróg wewnętrznych,
k) KP - tereny ciągów pieszych,

6) stanowisko archeologiczne,
7) projektowany gazociąg wysokiego ci[nienia 

DNI50 wraz ze strefą kontrolowaną,
8) strefa techniczna wzdEur istniejącej linii elektro-

energetycznej SN,
9) granica strefy ochronnej od kolei,
10) granica terenu zamkniętego - kolej owego.
2. Wewnętrzne podziaEy terenów, wskazane na 

rysunku planu jako orientacyjne linie podziaEów geo-

dezyjnych nie są obowiązujące i mogą podlegać mo-

dyfikacjom Eącznie ze zniesieniem i wprowadzeniem 
nowych podziaEów, jednak wyEącznie w zakresie i 
na warunkach okre[lonych w ustaleniach szczegó-

Eowych uchwaEy.
3. PozostaEe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu nie stanowią obowiązujących ustaleG planu i 
mają charakter informacyjny bądp postulatywny.

§3. Następujące okre[lenia stosowane w uchwale 
oznaczają:

1) plan - ustalenia dotyczące obszaru okre[lonego 
w §1 uchwaEy, o ile z tre[ci przepisu nie wy-

nika inaczej,
2) uchwaEa - niniejsza uchwaEa,
3) przepisy szczególne i odrębne - aktualne w mo-

mencie realizacji uchwaEy przepisy ustaw wraz 
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z aktami wykonawczymi, normy branrowe 
oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograni-
czenia w dysponowaniu terenem wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) studium - Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Leszna 
przyjęte uchwaEą Rady Miejskiej Leszna,

5) linia rozgraniczająca - linia rozdzielająca tereny 
o rórnym przeznaczeniu i rórnych zasadach za-

gospodarowania,
6) teren - obszar o okre[lonym przeznaczeniu i 

zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czony symbolem przeznaczenia podstawowe-

go,
7) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie, 

które w ramach realizacji planu winno stać się 
dominującą i przewarającą formą wykorzysta-

nia terenu oraz obiektów z nim związanych i 
zajmować nie mniej nir 70% powierzchni tere-

nu, chyba re ustalenia szczegóEowe stanowią 
inaczej,

8) przeznaczenie uzupeEniające - przeznaczenie, 
które more być realizowane jako uzupeEnienie 
lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowe-

go w sposób okre[lony w ustaleniach planu i 
zajmować nie więcej nir 30% powierzchni te-

renu, chyba re ustalenia szczegóEowe stano-

wią inaczej,
9) usEugi wbudowane - usEugi zlokalizowane w 

budynkach mieszkalnych, pod warunkiem nie 
powodowania negatywnego oddziaEywania na 
[rodowisko i nie przekraczania standardów ja-

ko[ci [rodowiska okre[lonych przepisami od-

rębnymi poza terenem do którego inwestor po-

siada tytuE prawny,
10) usEugi nieuciąrliwe - usEugi nie zaliczane do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i 
potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodo-

wisko okre[lonych w przepisach odrębnych, 
których oddziaEywanie nie przekracza standar-
dów jako[ci [rodowiska okre[lonych przepisa-

mi odrębnymi poza terenem, do którego inwe-

stor posiada tytuE prawny oraz nie wymagające 
staEej obsEugi transportowej samochodami o 
no[no[ci powyrej 3,5 t.

11) teren zabudowy mieszkaniewo-usEugowej 
- obszar przeznaczony pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną wraz z usEugami nie-

uciąrliwymi projektowanymi jako wbudowane, 
dobudowane do budynków mieszkalnych lub 
wolnostojące, o ile ustalenia szczegóEowe nie 
stanowią inaczej,

12) urządzenia infrastruktury technicznej - sieci 
i obiekty infrastruktury technicznej, takie jak 
m.in.: stacje transformatorowe, stacje gazowe 
redukcyjno pomiarowe, ujęcia wody, kotEow-

nie, przepompownie [cieków,
13) obiekty i urządzenia towarzyszące - obiek-

ty technicznego wyposarenia i infrastruktury 

technicznej, gospodarcze i higieniczno-sanitar-
ne, urządzenia budowlane, komunikacyjne, za-

plecze parkingowe i gararowe (trwale związane 
z gruntem) oraz inne urządzenia infrastruktury 
technicznej lub obiekty peEniące sEurebną rolę 
wobec przeznaczenia podstawowego,

14) obowiązująca linia zabudowy - linia, na któ-

rej nalery sytuować elewacje frontowe ([ciany 
zewnętrzne) budynków przeznaczenia podsta-

wowego oraz okre[lone w ustaleniach planu 
rodzaje budowli nadziemnych nie będących 
liniami przesyEowymi, sieciami uzbrojenia tere-

nu lub urządzeniami terenowymi komunikacji. 
Obowiązująca linia zabudowy dla wyrej wy-

mienionych budynków i budowli stanowi jed-

nocze[nie nieprzekraczalną linię zabudowy dla 
budynków przeznaczenia uzupeEniającego oraz 
urządzeG budowlanych i nie odnosi się do po-

zostaEych budowli i obiektów maEej architek-

tury,
15) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograni-

czająca teren, na którym dopuszcza się wzno-

szenie budynków oraz okre[lonych w usta-

leniach planu rodzajów budowli naziemnych 
nie będących liniami przesyEowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu, w tym stacjami transforma-

torowymi lub urządzeniami terenowymi komu-

nikacji, w tym doj[ciami, dojazdami, parkinga-

mi terenowymi, ogrodzeniami i chodnikami,
16) wskapnik zabudowy dziaEki - warto[ć stano-

wiąca stosunek sumy powierzchni zabudowy 
budynków zlokalizowanych w obrębie dziaEki 
do powierzchni tej dziaEki,

17) dach symetryczny - dach o jednakowym kącie 
nachylenia poEaci dachowych,

18) dachy o poEaciach mijających się na wysoko-

[ci kalenicy - ukEad geometrii dachów charak-

teryzujący się tym, re kalenice przeciwlegEych 
poEaci dachowych nie są usytuowane na jednej 
wysoko[ci,

19) szczególne wymagania architektoniczne - wy-

móg wysokiego poziomu estetycznego nakEa-

dany na planowaną zabudowę,
20) punkt szczególny - niewielki obiekt przyciąga-

jący uwagę obserwatorów np. pomnik, rzepba, 
fontanna, forma plastyczna, obiekt symbolicz-
ny i inne obiekty o podobnym charakterze,

21) akcent urbanistyczny - charakterystyczny 
obiekt budowlany, wyrórniający się z otocze-

nia pewnymi elementami architektonicznymi 
lub konstrukcyjnymi, traktowany w terenie 
miejskim lub wiejskim jako punkt orientacyjny,

22) wysoko[ć zabudowy - wysoko[ć budynku 
mierzona w metrach w linii elewacji frontowej 
od poziomu terenu (w odniesieniu do gruntu 
rodzimego) do najwyrej usytuowanej kalenicy 
budynku w przypadku dachu stromego lub do 
gzymsu nad najwyrszą kondygnacją w przy-

padku dachu pEaskiego,
23) front dziaEki - granica dziaEki budowlanej przy-
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legająca do drogi publicznej, z której odbywa się 
obsEuga komunikacyjna tej dziaEki lub równolegEa do 
osi tej drogi.

2. Pojęcia niezdefiniowane nalery rozumieć zgod-

nie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§4. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego
1. Dla istniejących budynków, które posiada-

ją inną geometrię dachu, nir ustalona w planie, w 
przypadku przebudowy dachu lub nadbudowy bu-

dynku - ustala się dostosowanie dachu do ustaleG 
szczegóEowych uchwaEy.

2. Od strony ulic i placów ustala się:
1) ogrodzenia lokalizowane wzdEur dróg i placów 

nalery ksztaEtować z uwzględnieniem następu-

jących warunków:
a) powinny być wykonane z elementów metalo-

wych, ceramicznych lub drewnianych,
b) powierzchnie arurowe powinny zajmować 

min. 80% powierzchni ogrodzenia,
c) powinny posiadać wysoko[ć maksymalnie do 

1.5 m,
d) ustala się zakaz realizacji ogrodzeG betono-

wych prefabrykowanych,
2) zieleG nalery ksztaEtować w formie szpalerów 

drzew lub rywopEotów.
3. Nie zezwala się stosowania jako materiaEów 

wykoGczeniowych elewacji blachy falistej i trapezo-

wej oraz ｧsidinguｦ.
4. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być 

wydzielone, nakryte dachem, wkomponowane w 
zieleG i otaczające budynki.

5. Zakazuje się lokalizowania obiektów tymczaso-

wych, w tym usEugowych.
6. Dopuszcza się przerwanie obowiązującej i nie-

przekraczalnej linii zabudowy przez tereny dróg we-

wnętrznych.

§5. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego
1. Ustala się następujące ogólne zasady w zakre-

sie ochrony [rodowiska:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogą-

cych zawsze znacząco i potencjalnie znaczą-

co oddziaEywać na [rodowisko okre[lonych w 
przepisach odrębnych, z wyEączeniem przedsię-

wzięć infrastrukturalnych, zabezpieczających 
funkcjonowanie miasta, instalacji związanych 
ze zwykEym korzystaniem ze [rodowiska oraz 
inwestycji celu publicznego, prowadzona dzia-

Ealno[ć nie more powodować przekraczania 
standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych 
przepisami odrębnymi poza terenem do które-

go inwestor posiada tytuE prawny,
2) przy lokalizacji obiektów budowlanych uwzględ-

niać nalery istniejący system sieci drenarskich, 
a w przypadku ewidentnej kolizji przewidzieć 
przebudowę tej sieci bądp zaproponować inny 
system odwodnienia terenu,

3) w zakresie ochrony przed haEasem ustala się 
wymóg zachowania dopuszczalnych pozio-

mów haEasu okre[lonych w przepisach odręb-

nych dla następujących rodzajów terenu:
a) oznaczonych symbolem MN/U - jak dla tere-

nów mieszkaniowe - usEugowych,
b) oznaczonych symbolem MN -jak dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
c) oznaczonych symbolem ZP-jak dla terenów 

rekreacyjno - wypoczynkowych.
2. Ustala się następujące ogólne zasady w zakre-

sie ochrony przyrody - ustala się obowiązek mak-

symalnego zachowania istniejących warto[ciowych 
zespoEów zieleni, zwEaszcza starodrzewia.

3. Ustala się następujące ogólne zasady w zakre-

sie ochrony krajobrazu kulturowego:
1) ustala się następujące wymagania w zakresie 

formy architektonicznej budynków mieszkal-
nych na terenach oznaczonych symbolami MN 
i MN/U:

a) ustala się maksymalną wysoko[ć budynków 
do dwóch kondygnacji nadziemnych - tj. par-
ter i poddasze urytkowe, nie więcej jednak nir 
10.0 m, chyba re ustalenia szczegóEowe sta-

nowią inaczej,
b) ustala się dachy o symetrycznych poEaciach i 

kącie nachylenia od 35 do 45 stopni,
c) ustala się pokrycie dachów dachówką cera-

miczną lub materiaEem dachówkopodobnym w 
kolorach zblironych do czerwieni lub brązu,

d) poddasza mogą być do[wietlone za pomocą 
lukarn lub okien poEaciowych,

e) zakazuje się stosowania dachów o poEaciach 
mijających się na wysoko[ci kalenicy,

2) ustala się następujące wymagania w zakresie 
formy architektonicznej budynków nie miesz-
kalnych na terenach oznaczonych symbolami 
MN i MN/U:

a) na terenach oznaczonych symbolem MN 
ustala się maksymalną wysoko[ć zabudowy- 
6.0 m, natomiast na terenach oznaczonych 
symbolem MN/U - 10.0 m,

b) dopuszcza się dachy o kącie nachylenia poEa-

ci dachowej ponirej 35 stopni, lecz nie mniej 
nir 20 stopni,

c) ustala się pokrycie dachów dachówką cera-

miczną lub materiaEem dachówkopodobnym w 
kolorach zblironych do czerwieni lub brązu,

d) poddasza mogą być do[wietlone za pomocą 
lukarn lub okien poEaciowych,

e) zakazuje się stosowania dachów o poEaciach 
mijających się na wysoko[ci kalenicy,

3) obowiązuje zakaz:
a) prowadzenia nowych napowietrznych linii te-

letechnicznych i energetycznych,
b) realizacji inwestycji o powierzchni zabudowy 

przekraczającej 2000 m2,
c) lokalizowania dominant przestrzennych i kon-

strukcji wierowych.
§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
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zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej
1. CaEy obszar w granicach objętych opracowa-

niem planu obejmuje się strefą ｧWｦ ochrony arche-

ologicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust l dziaEalno[ci 

inwestycyjna morliwa jest po uzyskaniu uzgodnie-

nia konserwatora zabytków, który okre[li warunki 
konserwatorskie dopuszczające do realizacji inwe-

stycji
3. Wyznacza się stanowisko archeologiczne AZP 

64-24/9, którego zasięg okre[lono na rysunku pla-

nu.
4. Dla stanowiska archeologicznego, o którym 

mowa w ust. 3, wprowadza się następujące usta-

lenie - wszelka dziaEalno[ć inwestycyjna na terenie 
stanowiska archeologicznego morliwa jedynie po 
przeprowadzeniu ratowniczych badaG wykopalisko-

wych.
5. Nie ustala się zasad ochrony dóbr kultury 

wspóEczesnej ze względu na brak występowania ta-

kich terenów.

§7. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznych
1. Ustala się przestrzeniami publicznymi następu-

jące tereny oznaczone na rysunku planu symbola-

mi:
1) KDG, KDZ, KDL i KDD - tereny dróg publicz-

nych,
2) KP - tereny ciągów pieszych,
3) U - tereny usEug,
4) ZP-tereny zieleni urządzonej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 

się:
1) dla projektowanej zabudowy obowiązują szcze-

gólne wymagania architektoniczne, zwEaszcza 
dla budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie 
istniejących i projektowanych dróg,

2) lokalizację akcentu urbanistycznego na terenie, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 3,

3) lokalizację punktu szczególnego na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
42KP i 52KP,

4) staranne zagospodarowanie strefy wej[ciowej 
poprzez urządzenie elementów maEej architek-

tury, podEogi urbanistycznej oraz o[wietlenia 
na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 
i 4,

5) umieszczanie obiektów maEej architektury,
6) zagospodarowanie zielenią ozdobną.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopusz-

cza się umieszczanie reklam, tablic informacyjnych 
lub szyldów o powierzchni nie przekraczającej 4.0 
m2 w miejscach związanych bezpo[rednio z obiek-

tami, których dotyczą.

§8. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu
1. Ustala się następujące zasady ksztaEtowania li-

nii zabudowy:

1) ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie 
zabudowy, o przebiegu okre[lonym na rysun-

ku planu oraz w ustaleniach szczegóEowych 
uchwaEy,

2) czę[ci budynku takie jak balkony, galerie, ta-

rasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy 
mogą przekraczać wyznaczoną w planie linię 
zabudowy nie więcej nir 1.5 m, natomiast oka-

py i gzymsy mogą przekraczać wyznaczoną w 
planie linię zabudowy nie więcej nir 0,8 m.

2. PozostaEe parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu okre[lo-

no w ustaleniach szczegóEowych uchwaEy, dla po-

szczególnych terenów.
3. W przypadku, gdy w liniach rozgraniczających 

terenu znajduje się więcej nir jedna dziaEka budow-

lana, parametry i wskapniki, o których mowa w ust. 
2 dotyczą poszczególnych dziaEek oraz obiektów z 
nimi związanych.

§9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-

stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych.

1. z uwagi na poEorenie obszaru objętego planem 
w obrębie GEównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 307 ｧSandr Lesznoｦ gromadzącego wody 
w czwartorzędowych utworach porowych ustala 
się obowiązek nalerytego zabezpieczenia [rodowi-
ska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, 
zgodnie z ustaleniami §5 ust. 1 pkt 1 i 2.

2. W granicach obszaru objętego planem nie wy-

stępują:
1) tereny górnicze wymagające okre[lenia sposo-

bu ich zagospodarowania,
2) tereny nararone na niebezpieczeGstwo powo-

dzi,
3) tereny zagrorone osuwaniem się mas ziemnych 

wymagające okre[lenia sposobu ich zagospo-

darowania, w związku z czym, nie wprowadza 
się ustaleG dotyczących granic i sposobów za-

gospodarowania tych terenów lub obiektów.

§10. Zasady i warunki scalania i podziaEu nieru-

chomo[ci
1. SzczegóEowe zasady podziaEu nieruchomo[ci 

okre[lono w ustaleniach szczegóEowych uchwaEy 
dla poszczególnych terenów.

2. Dopuszcza się odstępstwa od parametrów 
okre[lonych w ustaleniach szczegóEowych uchwaEy 
dla dziaEek:

1) usytuowanych na zakoGczeniach dróg dojazdo-

wych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDD i KDW, pod warunkiem, 
re szeroko[ć dziaEki mierzona w linii zabudowy 
ma warto[ć okre[loną w przepisach szczegóEo-

wych uchwaEy,
2) przylegających do terenu drogi publicznej lub 
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wewnętrznej czę[cią dziaEki o szeroko[ci za-

pewniającej konieczny dostęp do tej drogi, pod 
warunkiem, re szeroko[ć dziaEki mierzona na 
wysoko[ci [ciany frontowej budynku ma war-
to[ć okre[loną w przepisach szczegóEowych 
uchwaEy,

3) dopuszcza się wydzielanie dziaEek przeznaczo-

nych pod lokalizację urządzeG infrastruktury 
technicznej i komunikacji w ramach innego 
przeznaczenia podstawowego, wielko[ć tych 
dziaEek nalery ustalać w dostosowaniu do pa-

rametrów technicznych tych urządzeG i potrzeb 
ich obsEugi.

3. W przypadku, gdy powierzchnia dziaEki podle-

gającej podziaEowi uniemorliwia wydzielenie dziaEek 
o parametrach okre[lonych w ustaleniach szcze-

góEowych planu, dopuszcza się pomniejszenie po-

wierzchni nie więcej nir jednej z nowo wydzielanych 
dziaEek maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni 
dla poszczególnych terenów.

4. Kąt poEorenia granic dziaEek w stosunku do pasa 
drogowego powinien wynosić 90 stopni z dopusz-
czalnym odchyleniem nie większym nir 30 stopni.

5. W przypadku braku bezpo[redniego dostępu do 
drogi publicznej nalery postępować zgodnie z prze-

pisami odrębnymi.

§11. Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy.

1. Na terenie objętym planem ustala się:
1) strefę techniczną wzdEur istniejących elektro-

energetycznych linii napowietrznych [redniego 
napięcia, w obrębie której nalery zachować 
pas terenu wolny od zadrzewienia i zabudowy 
przeznaczonej na staEy pobyt ludzi, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi i od-

rębnymi, lecz nie mniej nir 5.0 m od kardego 
przewodu,

2) strefę techniczną wokóE stacji transformato-

rowych, w obrębie której nalery zachować 
pas terenu wolny od zadrzewienia i zabudowy 
przeznaczonej na staEy pobyt ludzi, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi i od-

rębnymi, lecz nie mniej nir 5.0 m,
3) strefę ochronną wzdEur terenów zamkniętych, 

o szeroko[ci 20.0 m liczonej od osi skrajnego 
toru, w obrębie której obowiązują ustalenia za-

warte w przepisach odrębnych, szczególnie do-

tyczących odlegEo[ci i warunków dopuszczają-

cych usytuowanie budowli, budynków, drzew 
i krzewów, elementów ochrony akustycznej i 
wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie 
linii kolejowej, a takre sposobu urządzania i 
utrzymywania zasEon od[niernych oraz pasów 
przeciwporarowych,

4) strefę kontrolowaną dla projektowanego ga-

zociągu wysokiego ci[nienia o [rednicy nomi-
nalnej do DN 150, o szeroko[ci 4.0 m licząc 
po 2.0 m od osi gazociągu w obie strony, w 

obrębie której obowiązują ustalenia zawarte w 
przepisach odrębnych, szczególnie dotyczące 
zagospodarowania terenu.

2. W przypadku likwidacji elektroenergetycznej 
linii napowietrznej lub poprowadzenia jej pod po-

wierzchnią ziemi, strefa, o której mowa w ust. 1 
pkt 1 przestaje obowiązywać.

§12. Zasady ogólne dotyczące budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Ustala się następujące zasady ogólne w zakre-

sie budowy systemów komunikacji:
1) ustala się obowiązek zapewnienia wEa[ciwej 

ilo[ci stanowisk postojowych, w tym parkin-

gów terenowych i garary, w ilo[ci nie mniej-
szej nir:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej oznaczonych symbolem MN i zabu-

dowy mieszkaniowe - usEugowej oznaczonej 
symbolem MN/U - 2 miejsca postojowe na 
jedną nieruchomo[ć wliczając w to garar, a 
dla usEug zlokalizowanych na terenie prze-

znaczonym pod zabudowę mieszkaniową - 1 
miejsce postojowe na karde rozpoczęte 50 m2 
powierzchni urytkowej,

b) dla terenów zabudowy usEugowej oznaczo-

nych symbolem U - 3 miejsca postojowe na 
karde rozpoczęte 100 m2 powierzchni caEko-

witej budynku,
c) dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych 

symbolem ZP - 5 miejsc postojowych na 100 
urytkowników,

d) na karde 12 miejsc parkingowych - 1 miejsce 
parkingowe dla pojazdu osoby niepeEnospraw-

nej,
2) miejsca postojowe nalery realizować przede 

wszystkim w ramach posesji danego wEa[ci-
ciela lub urytkownika nieruchomo[ci,

3) dopuszcza się morliwo[ć lokalizacji, w miarę 
dostępno[ci terenu, pasów lub zatok posto-

jowych dwustronnych lub jednostronnych na 
drogach lokalnych oznaczonych symbolem 
KDL oraz, je[li pozwalają warunki na drogach 
dojazdowych oznaczonych symbolem KDD,

4) miejsca postojowe usytuowane wzdEur projek-

towanych ulic dojazdowych i lokalnych powin-

ny być podzielone na zespoEy nie większe nir 
15 stanowisk i przedzielone zielenią wysoką o 
szeroko[ci nie mniejszej nir 5.0 m,

5) dopuszcza się odstępstwa od parametrów 
technicznych dróg, jereli są one uzasadnione 
uksztaEtowaniem terenu, warunkami geologicz-
no-inrynierskimi, aktualnym zagospodarowa-

niem terenu lub ograniczeniami wynikającymi 
z przepisów odrębnych - za zgodą wEa[ciciela 
drogi,

6) na terenach dróg ustala się zakaz realizacji 
obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeG 
technicznych dróg i związanych z utrzymaniem 
i obsEugą ruchu.
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2. Ustala się następujące zasady ogólne w zakre-

sie budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu 

w liniach rozgraniczających dróg, pod warun-

kiem nienaruszenia wymagaG okre[lonych w 
przepisach odrębnych, a takre uzyskania zgo-

dy zarządcy drogi,
2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 

l dopuszcza się wyEącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej morliwo[ci realizacji tego ustale-

nia,
3) w uzasadnionych względami technicznymi sy-

tuacjach dopuszcza się lokalizację nadziem-

nych kubaturowych urządzeG infrastruktury 
technicznej, jako obiektów wbudowanych w 
granicach terenów przeznaczonych na inne 
funkcje, względnie stosowanie moduEów pod-

ziemnych,
4) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia te-

renu kolidującej z planowanym zainwestowa-

niem, w tym z planowaną rozbudową ukEadu 
komunikacyjnego,

5) nalery zapewnić dostęp do urządzeG infrastruk-

tury technicznej na warunkach uzgodnionych z 
wEa[ciwym zarządcą sieci i urządzeG uzbroje-

nia technicznego.

§13. W planie me ustala się:
1) sposobu i terminów tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenów,
2) granic obszarów wymagających przeprowadze-

nia scaleG i podziaEów nieruchomo[ci,
3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudo-

wy i infrastruktury technicznej,
4) granic obszarów wymagających przeksztaEceG 

lub rekultywacji,
5) granic terenów pod budowę obiektów handlo-

wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym,

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów sEurących organizacji imprez ma-

sowych,
7) granic pomników zagEady oraz ich stref ochron-

nych, a takre ograniczenia dotyczące prowa-

dzenia na ich terenie dziaEalno[ci gospodarczej, 
okre[lone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o 
ochronie terenów byEych hitlerowskich obo-

zów zagEady ze względu na brak ich występo-

wania.

ROZDZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§14.1. Ustala się ｧTereny zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnejｦ, oznaczone na rysunku planu 
następującymi symbolami: 6MN, 15MN, 17MN, 
21MN, 23MN, 25MN, 27MN, 32MN, 33MN, 35MN, 
38MN, 40MN, 41MN, 50MN i 54MN.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolnostojąca i blipniacza,
2) uzupeEniające:
a) usEugi nieuciąrliwe,
b) zieleG towarzysząca,
c) drogi wewnętrzne,
d) obiekty i urządzenia towarzyszące.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) obowiązują ograniczenia wynikające z §4,
2) na kardej dziaEce zezwala się na zlokalizowanie 

następujących budynków:
a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzin-

nego wolnostojącego lub w zabudowie blipnia-

czej,
b) budynku gararowego,
c) budynku gospodarczego o powierzchni zabu-

dowy nie przekraczającej 35.0 m2,
3) dopuszcza się urządzenie maEych zespoEów zie-

leni urządzonej wewnątrz terenów zabudowy 
mieszkaniowej sEurących do wypoczynku co-

dziennego i jako place zabaw dla dzieci.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące zasady ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązują ustalenia wynikające z §5,
2) obowiązują ustalenia wynikające z §9 ust. 1,
3) dla czę[ci terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 14MN, 15MN, 17MN, 32MN, 
33MN i 50MN obowiązują ustalenia §11 ust. 1 
pkt 1 oraz ust. 2,

4) dla pozostaEych terenów, nie wymienionych w 
pkt 3 obowiązuje ustalenie §11 ust. 1 pkt 2,

5) dla czę[ci terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 6MN, 15MN, 23MN, 27MN 
i 32MN obowiązuje strefa, o której mowa w 
§11 ust. 1 pkt 3,

6) dla czę[ci terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 32MN obowiązuje strefa, o któ-

rej mowa w §11 ust. 1 pkt 4.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. l ustala się 

następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:
1) dla czę[ci terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 32MN, 33MN i 54MN oraz 
dla terenów oznaczonych symbolami 35MN, 
38MN, 40MN i 50MN obowiązują ustalenia 
okre[lone w §6 ust 3 i 4,

2) dla pozostaEych terenów, nie wymienionych w 
pkt l obowiązują ustalenia wynikające z §6 ust. 
1 i ust. 2.

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące parametry i wskapniki ksztaEtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) obowiązują ustalenia wynikające z §8,
2) ustala się obowiązującą linię zabudowy:

a) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku planu 
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symbolem 8KDZ dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 6MN i 15MN,

b) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 30KDL dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 32MN, 33MN, 
35MN i 38MN, jak pokazano na rysunku pla-

nu,
c) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 

drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 31KDL dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 33MN i 50MN,

d) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 16KDD dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 15MN i 17MN, 
jak pokazano na rysunku planu,

e) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 22KDD dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 21MN i 23MN,

f) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 24KDD dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 23MN i 25MN,

g) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 26KDD dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 25MN i 27MN,

h) w odlegEo[ci 6.00 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku pla-

nu
i) symbolem 34KDD dla terenów oznaczonych 

na rysunku planu symbolami 33MN, 35MN, 
41MN i 50MN, jak pokazano na rysunku pla-

nu,
i) w odlegEo[ci 6.00 m od linii rozgraniczającej 

drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 39KDD dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 38MN, 40MN i 
54MN, jak pokazano na rysunku planu,

j) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku pla-

nu symbolem 18KDW dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 17MN,

k) w odlegEo[ci 6.00 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 19KDD dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 17MN i 21MN, 
jak pokazano na rysunku planu,

3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:
a) w odlegEo[ci 10.0 m od linii rozgraniczającej 

drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 8KDZ dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 32MN,

b) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 31KDL dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 54MN,

c) w odlegEo[ci 6.00 m od linii rozgraniczającej 

drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 3KDD dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 6MN, jak pokazano 
na rysunku planu,

d) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku pla-

nu symbolem 9KDD dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 15MN, 17MN, 
21MN, 23MN, 25MN i 27MN, jak pokazano 
na rysunku planu,

e) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 16KDD dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 15MN i 17MN, 
jak pokazano na rysunku planu,

f) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 19KDD dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 15MN, 17MN i 
23MN, jak pokazano na rysunku planu,

g) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 22KDD dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 21MN,

h) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 24KDD dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 25MN,

i) w odlegEo[ci 6.00 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 34KDD dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 40MN i 54MN, 
oraz czę[ciowo dla terenów oznaczonych 
symbolami 33MN i 35MN, jak pokazano na 
rysunku planu,

j) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 36KP dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 35MN i 38MN,

k) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
ciągu pieszego oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 42KP dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 35MN, 38MN, 
40MN i41MN,

l) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 52KP dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 54MN,

m) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 44ZP, 46ZP, 47ZP i 49ZP dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
35MN, 41MN, 33MN i 50MN,

n) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 51ZP i 53ZP dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 50MN i 54MN,

o) w odlegEo[ci 15.0 m od linii rozgraniczają-

cej terenu kolejowego oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 7KK dla terenów ozna-
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czonych na rysunku planu symbolami 6MN i 
32MN,

p) w odlegEo[ci 16.0 m od linii rozgraniczającej 
terenu kolejowego zlokalizowanego poza gra-

nicą opracowania planu od strony poEudniowej 
dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 15MN, 23MN i 27MN, jak pokaza-

no na rysunku planu,
4) ustala się maksymalny wskapnik zabudowy 

dziaEki - 30%,
5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

nie more być mniejsza nir 50% powierzchni 
dziaEki,

6) w zakresie zapotrzebowania na miejsca po-

stojowe dla samochodów osobowych obowią-

zują ustalenia podane w §12 ust. 1,
7) w zakresie formy architektonicznej budynków 

mieszkalnych obowiązują ustalenia §5 ust. 3 
pkt 1,

8) w zakresie formy architektonicznej budynków 
nie mieszkalnych obowiązują ustalenia §5 ust. 
3 pkt 2,

9) dopuszcza się wewnętrzną obsEugę komuni-
kacyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne 
realizowane jako zadania wEasne inwestora,

10) wzdEur granicy z terenem kolejowym ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 7KK, 
nalery zaprojektować ekrany akustyczne ce-

lem zabezpieczenia przed haEasem terenów 
oznaczonych symbolami 6MN, 32MN, 15MN, 
23MN i 27MN, je[li wyniki pomiarów poziomu 
haEasu wskarą na konieczno[ć ich zastosowa-

nia.
7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące szczegóEowe zasady i warunki sca-

lania i podziaEu nieruchomo[ci:
1) obowiązują ogólne zasady i warunki scalania i 

podziaEu nieruchomo[ci okre[lone w §10,
2) ustala się minimalną szeroko[ć frontu dziaEki:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej - 20.00 m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
blipniaczej - 15.00 m,

3) ustala się minimalną powierzchnię dziaEki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostojącej - 800 m2,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej - 500 m2,
8. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o któ-

rym mowa w ust. 2 pkt 2 lit a) jest speEnienie nastę-

pujących ustaleG:
1) usytuowanie w budynku mieszkalnym lub w 

pomieszczeniach dobudowanych do budynku 
mieszkalnego,

2) powierzchnia caEkowita usEug nie more prze-

kroczyć 30% powierzchni caEkowitej budynku 
mieszkalnego,

3) w przypadku dobudowy obowiązują następu-

jące zasady:
a) wysoko[ć czę[ci dobudowanej nie more prze-

kraczać jednej kondygnacji nadziemnej,
b) obowiązuje geometria dachu jak dla budynku 

mieszkalnego.

§15.1. Ustala się ｧTereny zabudowy mieszkanio-

we ｠ usEugowejｦ, oznaczone na rysunku planu na-

stępującymi symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 11MN/U, 
14MN/U, 29MN/U, 55MN/U, 58MN/U, 59MN/U, 
61MN/U i 63MN/U.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usEugi nieuciąrliwe, w tym takre ogrodnicze,
2) uzupeEniające:
a) zieleG towarzysząca,
b) drogi wewnętrzne,
c) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) obowiązują ustalenia wynikające z §4,
2) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MN/U, 2MN/U, 29MN/U, 59MN/U, 
61MN/U i 63MN/U dopuszcza się lokalizację 
usEug nieuciąrliwych w zabudowie wolnosto-

jącej o powierzchni sprzedary nie przekracza-

jącej 400 m2 z wyEączeniem zabudowy miesz-
kaniowej,

3) dopuszcza się urządzenie maEych zespoEów zie-

leni urządzonej wewnątrz terenów zabudowy 
mieszkaniowej sEurących do wypoczynku co-

dziennego i jako place zabaw dla dzieci,
4) dopuszcza się lokalizowanie wiat, które nalery 

lokalizować w gEębi dziaEki i osEonić budynkami 
mieszkalnymi i usEugowymi,

5) ustala się obowiązek realizacji nasadzeG z 
drzew ozdobnych w formie szpaleru:

a) na terenach oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami 59MN/U, 61MN/U, 63MN/U 
wzdEur drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 31KDL,

b) na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 29MN/U wzdEur drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 30KDL,

c) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 55MN/U i 58MN/U wzdEur dro-

gi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
8KDZ.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązują ustalenia wynikające z §5,
2) obowiązują ustalenia wynikające z §9 ust. 1,
3) dla czę[ci terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 14MN/U i 63MN/U obowią-

zują ustalenia §11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2,
4) dla pozostaEych terenów nie wymienionych w 

pkt 3 obowiązuje ustalenie §11 ust. 1 pkt 2,
5) dla czę[ci terenów oznaczonych na rysunku 
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planu symbolami 1MN/U i 29MN/U obowiązuje 
strefa, o której mowa w §11 ust. 1 pkt 3,

6) dla czę[ci terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 29MN/U obowiązuje strefa, o 
której mowa w §11 ust. 1 pkt 4.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:
1) dla czę[ci terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 55MN/U i 58MN/U obowią-

zują ustalenia ^okre[lone w §6. ust 3 i 4, dla 
pozostaEych terenów nie wymienionych w pkt 
1 obowiązują ustalenia wynikające z §6 ust. 1 
i ust 2.

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące parametry i wskapniki ksztaEtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) obowiązują ustalenia wynikające z §8,
2) ustala się obowiązującą linię zabudowy:

a) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 30KDL dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 55MN/U,

b) w odlegEo[ci 10.0 m od linii rozgraniczają-

cej drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 31KDL dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 58MN/U, 59MN/
U, 61MN/U i 63MN/U, jak pokazano na rysun-

ku planu,
c) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 

drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 39KDD dla czę[ci terenów ozna-

czonych na rysunku planu symbolami 55MN/
U i 58MN/U,

d) w odlegEo[ci 10.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi przebiegającej poza granicą opracowa-

nia planu od strony poEudniowo - zachodniej 
dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 59MN/U, 61MN/U i 63MN/U, jak 
pokazano na rysunku planu,

3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:
a) w odlegEo[ci od 10.0 m od linii rozgraniczają-

cej drogi gEównej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 28KDG dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 29MN/U i 59MN/
U, jak pokazano na rysunku planu,

b) w odlegEo[ci od 1.0 do 6.0 m od linii rozgrani-
czającej drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 8KDZ dla terenów oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami 2MN/U i 
11MN/U, jak pokazano na rysunku planu,

c) w odlegEo[ci od 5.0 m do 10.0 m od linii 
rozgraniczającej drogi zbiorczej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 8KDZ dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
55MN/U i 58MN/U, jak pokazano na rysunku 
planu,

d) w odlegEo[ci od 0.0 m do 14.0 m od linii 
rozgraniczającej drogi gEównej przebiegającej 
poza granicą opracowania planu po stronie za-

chodniej dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 MN/U, jak pokazano na ry-

sunku planu,
e) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 

drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 12KDD dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 11MN/U i 14MN/
U,

f) w odlegEo[ci 10.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 30KDL dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 29MN/U i 59MN/
U, jak pokazano na rysunku planu,

g) w odlegEo[ci od 0.0 m do 6.0 m od linii roz-
graniczającej drogi dojazdowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 3KDD dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1MN/U i 2MN/U, jak pokazano na rysunku 
planu,

h) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 9KDD dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 11MN/U i 14MN/U, 
ja pokazano na rysunku planu,

i) w odlegEo[ci od 0.0 m do 6.0 m od linii roz-
graniczającej drogi wewnętrznej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 10KDW dla tere-

nu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
11MN/U, jak pokazano na rysunku planu,

j) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku pla-

nu symbolem 13KDW dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 14MN/U,

k) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 56KP dla terenu oznaczonego sym-

bolem 55MN/U,
l) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 

terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 57ZP dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 58MN/U,

m) w odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej 
ciągu pieszego oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 60KP dla terenów oznaczonych 
symbolami 59MN/U i 61MN/U, jak pokazano 
na rysunku planu,

n) w odlegEo[ci 10.0 m od linii rozgraniczającej 
ciągu pieszego oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 62KP dla terenów oznaczonych 
symbolami 61MN/U i 63MN/U, jak pokazano 
na rysunku planu,

o) w odlegEo[ci od 0.5 m do 6.0 m od linii roz-
graniczającej drogi przebiegającej poza granicą 
opracowania planu od strony póEnocnej dla te-

renów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami 1MN/U, 2MN/U, 11MN/U i 14MN/U, jak 
pokazano na rysunku planu,

p) w odlegEo[ci 16.0 m od linii rozgraniczającej 
terenu kolejowego oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7KK dla terenów oznaczo-
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nych na rysunku planu symbolami 1MN/U i 
29MN/U,

4) ustala się maksymalny wskapnik zabudowy 
dziaEki:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
- 30%,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z lokalizacją usEug - 50%,

c) dla zabudowy usEugowej - 40%,
5) ustala się minimalny udziaE po wierzchni biolo-

gicznie czynnej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

- 60%,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z lokalizacją usEug - 40%,
c) dla zabudowy usEugowej - 50% powierzchni 

dziaEki.
6) w zakresie zapotrzebowania na miejsca posto-

jowe dla samochodów osobowych obowiązują 
zasady podane w §12 ust. 1 pkt 1,

7) dopuszcza się wewnętrzną obsEugę komunika-

cyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne, rea-

lizowane jako zadania wEasne inwestora,
8) ustala się obsEugę komunikacyjną terenów ozna-

czonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 
2MN/U, 11MN/U i 14MN/U poprzez istniejącą 
drogę zlokalizowaną poza granicami opracowa-

nia planu, po stronie póEnocnej,
9) w zakresie formy architektonicznej budynków 

mieszkalnych obowiązują ustalenia §5 ust. 3 
pkt 1,

10) w zakresie formy architektonicznej budynków 
nie mieszkalnych obowiązują ustalenia §5 ust. 
3 pkt 2,

11) obowiązują szczególne wymagania architek-

toniczne dla projektowanej zabudowy i zago-

spodarowania terenu,
12) wzdEur granicy z terenem kolejowym ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 7KK, na-

lery zaprojektować ekrany akustyczne celem 
zabezpieczenia przed haEasem terenów ozna-

czonych symbolami 1MN/U i 29MN/U, je[li 
wyniki pomiarów poziomu haEasu wskarą na 
konieczno[ć ich zastosowania.

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące szczegóEowe zasady i warunki sca-

lania i podziaEu nieruchomo[ci:
1) obowiązują ogólne zasady i warunki scalania i 

podziaEu nieruchomo[ci okre[lone w §10,
2) ustala się minimalną szeroko[ć frontu dziaEki:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej 
- 20.00 m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej blipniaczej - 
15.00 m,

3) ustala się minimalną powierzchnię dziaEki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostojącej - 800 m2,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blipniaczej - 500 m2.
8. Dla nowobudowanych budynków lokalizowa-

nych na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN/U, 29MN/U, 59MN/U, 61MN/U i 
63MN/U wprowadza się zakaz wyjazdów bezpo-

[rednich z posesji na drogę klasy gEównej przebie-

gającą poza granicą opracowania planu, po stronie 
poEudniowo zachodniej.

9. Dla nowobudowanych budynków lokalizowa-

nych na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 55MN/U i 58MN/U wprowadza się zakaz 
wyjazdów bezpo[rednich z posesji na drogę zbior-
czą oznaczoną na rysunku planu symbolem 8KDZ.

10. Ustala się obsEugę komunikacyjną:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami 59MN/U, 61MN/U i 63MN/U 
poprzez drogę lokalną oznaczoną symbolem 
31KDL,

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 55MN/U i 58MN/U poprzez drogi 
lokalne oznaczone symbolami 30KDL i 31KDL 
oraz drogę dojazdową oznaczoną symbolem 
39KDD.

11. Dopuszcza się przeznaczenie czę[ci terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U o 
szeroko[ci 9.0 m pod przyszEą budowę drogi prze-

biegającej po jego stronie zachodniej, poza granicą 
opracowania planu.

§16.1. Ustala się ｧTeren usEugｦ oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 64U.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 

następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usEugi,
2) uzupeEniające:

a) zieleG towarzysząca,
b) drogi wewnętrzne,
c) obiekty i urządzenia towarzyszące.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) obowiązują ustalenia wynikające z §4 ust. 3,
2) obowiązuje zakaz wznoszenia:

a) obiektów usEugowych o powierzchni sprzeda-

ry powyrej 400 m2,
b) tymczasowych obiektów budowlanych,

c) usEug o charakterze handlu hurtowego,
3) wzdEur drogi oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem 31KDL nalery zrealizować nasadzenia 
drzew ozdobnych w formie szpaleru.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące zasady ochrony [rodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia wynikające z §5 ust. 1 
pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 3,

2) obowiązują ustalenia wynikające z §9 ust. 1,
3) dla czę[ci terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu obowiązują ustalenia wynikające z §11 ust. 
1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2,

4) Dla terenów, o których mowa w ust. 1 usta-

la się następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
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wspóEczesnej - obowiązują ustalenia wynikają-

ce z 6 ust. 1 i 2.
5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się następujące wymagania wynikające z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych - obowiązują 
ustalenia §7 ust. 2 i 3.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) obowiązują ustalenia wynikające z §8,
2) ustala się obowiązującą linię zabudowy:

a) w odlegEo[ci 10.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 31KDL,

b) w odlegEo[ci 10.0 m od linii rozgraniczającej 
drogi przebiegającej poza granicą opracowania 
planu od strony poEudniowo - zachodniej, jak 
pokazano na rysunku planu,

3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w 
odlegEo[ci 10.0 m od linii rozgraniczającej drogi 
zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbo-

lem 8KDZ, jak pokazano na rysunku planu,
4) w zakresie zapotrzebowania na miejsca posto-

jowe dla samochodów osobowych obowiązują 
zasady podane w §12 ust. 1 pkt 1,

5) ustala się następujące wymagania w zakresie 
formy architektonicznej budynków:

a) wysoko[ć zabudowy nie more przekraczać 
trzech kondygnacji nadziemnych, wliczając w 
to poddasze urytkowe, nie więcej jednak nir 
12.0 m,

b) dopuszcza się dachy pEaskie lub o kącie na-

chylenia poEaci dachowej od 20 stopni do 45 
stopni,

6) ustala się urządzenie maEych zespoEów zieleni 
sEurących do wypoczynku,

7) dla projektowanej zabudowy obowiązują szcze-

gólne wymagania architektoniczne,
8) ustala się maksymalny wskapnik zabudowy 

dziaEki - 60%,
9) ustala się minimalny udziaE powierzchni biolo-

gicznie czynnej - 30%.
7. Dla terenu, o, którym mowa w ust. 1 ustala się 

następujące szczegóEowe zasady i warunki scalania 
i podziaEu nieruchomo[ci:

1) ustala się minimalną szeroko[ć frontu dziaEki 
- 30.0 m,

2) ustala się minimalną powierzchnię dziaEki - 
1000.0 m2.

8. Dla nowobudowanych obiektów wprowadza się 
zakaz wyjazdów bezpo[rednich z posesji na drogę 
przebiegającą poza granicą opracowania planu, po 
stronie poEudniowo zachodniej oraz na drogę zbior-
czą oznaczoną na rysunku planu symbolem 8KDZ.

9. Ustala się obsEugę komunikacyjną terenu po-

przez drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 31KDL.

§17.1. Ustala się ｧTereny zieleni urządzonejｦ, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 43ZP, 

44ZP, 46ZP, 47ZP, 49ZP, 51ZP, 53ZP i 57ZP.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe - park,
2) uzupeEniające:

a) usEugi gastronomiczne,
b) obiekty i urządzenia sanitarne,
c) obiekty maEej architektury,
d) teren sportu i rekreacji,
e) place zabaw dla dzieci,
f) [cierki spacerowe i aleje,
g) [cierki rowerowe,
h) urządzenia infrastruktury technicznej pod wa-

runkiem speEnienia wymogów okre[lonych w 
przepisach szczególnych.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) obowiązują ustalenia wynikające z §4 ust. 3, 
4 i 5,

2) obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów bu-

dowlanych za wyjątkiem wymienionych w ust. 
2 pkt 2 lit. a, b, c, h,

3) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych 
o funkcjach ozdobnych i rekreacyjnych,

4) ustala się usytuowanie obiektów budowlanych, 
o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b, na te-

renie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
43ZP.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia 
wynikające z §5 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 3,

5. Dla terenów, o których mowa w ust. l ustala się 
następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:
1) dla czę[ci terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 51ZP i 57ZP oraz dla terenów 
oznaczonych symbolami 43ZP, 44ZP, 46ZP, 
47ZP i 49ZP obowiązują ustalenia wynikające 
z §6 ust. 3 i 4,

2) dla pozostaEych terenów nie wymienionych w 
pkt 1 obowiązują ustalenia wynikające z §6 
ust. 1 i ust 2.

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące wymagania wynikające z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych:

1) obowiązują ustalenia §7 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6,
2) ustala się wprowadzenie zrórnicowanych ro-

dzajów zieleni, w tym gatunków trwale zielo-

nych i wprowadzenia gatunków ozdobnych o 
zrórnicowanych porach kwitnienia.

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące parametry i wskapniki ksztaEtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linie zabudowy w 

odlegEo[ci 6.0 m od linii rozgraniczającej ciągu 
pieszego oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 42KP dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 43ZP,
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2) w zakresie formy architektonicznej budynków, 
o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b obo-

wiązują następujące ustalenia:
a) ustala się dopuszczalną wysoko[ć zabudowy 

- 1 kondygnację nadziemną, nie więcej jednak 
nir 7.0 m,

b) dachy nowych budynków nalery wznosić 
jako dwuspadowe symetryczne lub wielospa-

dowe, o kącie nachylenia poEaci od 35 stopni 
do 45 stopni,

c) zakazuje się stosowania dachów o poEaciach 
mijających się na wysoko[ci kalenicy,

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 43 ZP ustala się maksymalny wskapnik 
zabudowy dziaEki - 10%.

8. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące szczegóEowe zasady i warunki sca-

lania i podziaEu nieruchomo[ci - ustala się zakaz po-

dziaEu nieruchomo[ci.

§18.1. Wydziela się teren zamknięty, na którym 
zlokalizowana jest istniejąca linia kolejowa, ozna-

czony na rysunku planu symbolem 7KK.
2. Zgodnie z przepisami odrębnymi teren, o któ-

rym mowa w ust. 1 nie obejmuje się ustaleniami 
planu.

§19.1. Ustala się ｧTereny urządzeG elektroener-
getykiｦ, oznaczone na rysunku planu symbolami 
20E i 37E.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - sieci, urządzenia i budynki infra-

struktury elektroenergetycznej, w tym stacje 
transformatorowe,

2) uzupeEniające - zieleG towarzysząca.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 

się następujące zasady zabudowy i zagospodarowa-

nia:
1) zakazuje się wznoszenia innych obiektów nir 

wymienione w ust 2 pkt 1,
2) ustala się dojazdy:

a) do terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 20E od drogi dojazdowej oznaczo-

nej na rysunku planu symbolem 19KDD,
b) do terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 37E od drogi lokalnej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 30KDL.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 20E ustala się ograniczenia wynikające 
z §6 ust. 1 i 2,

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 37E ustala się ograniczenia wynikające 
z §6 ust. 3 i 4.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
następujące szczegóEowe zasady i warunki scalania 
i podziaEu nieruchomo[ci - ustala się zakaz podziaEu 

terenu.

§20.1. Ustala się ｧTereny dróg i ciągów pieszychｦ 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 28KDG, 
8KDZ, 30KDL, 31KDL, 3KDD, 9KDD, 12KDD, 
16KDD, 19KDD, 22KDD, 24KDD, 26KDD, 34KDD, 
39KDD, 4KDW, 5KDW, 10KDW, 13KDW, 18KDW, 
36KP, 42KP, 45KP, 48KP, 52KP, 56KP, 60KP i 
62KP.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące przeznaczenie: 

1) podstawowe:
a) 28KDG - droga publiczna klasy gEównej - re-

zerwa terenu pod budowę drogi gEównej prze-

biegającej po stronie zachodniej, poza granica-

mi opracowania planu,
b) 8KDZ - droga publiczna klasy zbiorczej,
c) 3OKDL, 31KDL- drogi publiczne klasy lokal-

nej,
d) 3KDD, 9KDD, 12KDD, 16KDD, 19KDD, 

22KDD, 24KDD, 26KDD, 34KDD i 39KDD - 
drogi publiczne klasy dojazdowej,

e) 4KDW, 5KDW, 10KDW, 13KDW, 18KDW - 
drogi wewnętrzne,

f) 36KP, 42KP, 45KP, 48KP, 52KP, 56KP, 60KP 
i 62KP - ciągi piesze,

2) uzupeEniające:
a) chodniki i [cierki rowerowe,
b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-

nej,
c) zieleG towarzysząca.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące wymagania wynikające z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza się realizację maEej architektury i 
[cierek rowerowych,

2) ustala się minimalną szeroko[ć chodnika na 2.0 
m.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące warunki budowy:

1) dla terenu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. 
a ustala się:

a) zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów wy-

mienionych w ust. 2 pkt 2 lit. a, b,
b) wzdEur drogi nalery zaprojektować ekran aku-

styczny celem zabezpieczenia przed haEasem 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 29 MN/U, je[li wyniki pomiarów poziomu 
haEasu wskarą na konieczno[ć zastosowania,

c) ustala się obowiązek zaprojektowania ciągu 
pieszego i rowerowego wzdEur drogi po jej 
stronie wschodniej, zgodnie z parametrami 
okre[lonymi w przepisach szczególnych,

d) ustala się nasadzenia szpaleru drzew wraz z 
zielenią ozdobną po wschodniej stronie drogi,

2) dla drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 8KDZ ustala się:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 20.0 
m,

b) nalery dokonać nasadzeG szpaleru drzew 
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wraz z zielenią ozdobną po obu stronach drogi 
na i odcinku od skrzyrowania z drogą lokalną 
oznaczoną symbolem 31 KDL do terenów ko-

lejowych oznaczonych symbolem 7KK,
c) ustala się obowiązek zaprojektowania cią-

gu pieszego i rowerowego wzdEur drogi po 
jej stronie zachodniej, zgodnie z parametrami 
okre[lonymi w przepisach szczególnych,

d) wzdEur drogi nalery zaprojektować ekrany 
akustyczne celem zabezpieczenia przed haEa-

sem terenów oznaczonych symbolami 6MN, 
15MN, 32MN, 2MN/U, 11 MN/U, 55 MN/U, 
58 MN/U oraz 57ZP je[li wyniki pomiarów po-

ziomu haEasu wskarą na konieczno[ć ich za-

stosowania,
3) dla dróg publicznych klasy lokalnej oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami 30KDL i 31 
KDL ustala się:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12.0 
m,

b) obowiązek zaprojektowania ciągu pieszego 
po obu stronach drogi, zgodnie z parametrami 
okre[lonymi w przepisach szczególnych,

c) dopuszcza się realizację miejsc postojowych 
zgodnie z przepisami szczególnymi i ustalenia-

mi okre[lonymi w §12 ust. 1 pkt 3 i 4,
4) dla drogi klasy dojazdowej oznaczonej na ry-

sunku planu symbolem 3KDD ustala się szero-

ko[ć w liniach rozgraniczających od 10.0 m do 
12.0 m, jak pokazano na rysunku planu,

5) dla dróg klasy dojazdowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 9KDD, 12KDD, 
16KDD, 19KDD, 24KDD, 26KDD, 34KDD i 
39KDD ustala się:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 10.0 
m,

b) dopuszcza się realizację jednostronnie chod-

ników, a w szczególnych przypadkach brak 
wyodrębnionej czę[ci jezdni i chodnika na dro-

gach dojazdowych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 16KDD, 22KDD, 24KDD i 
34KDD,

6) dla drogi klasy dojazdowej oznaczonej na ry-

sunku planu symbolem 22KDD ustala się:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 8.0 

m,
b) dopuszcza się realizację bez wyodrębnionej 

czę[ci jezdni i chodnika,
7) dla dróg klasy wewnętrznej oznaczonych 

na rysunku planu symbolami 4KDW, 5KDW, 
10KDW i 13KDW ustala się:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5.0 m, 
jak pokazano na rysunku planu,

b) dopuszcza się realizację dróg bez wyodręb-

nionej czę[ci jezdni i chodnika,,
8) dla drogi klasy wewnętrznej oznaczonej na ry-

sunku planu symbolem 18KDW ustala się:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 8.0 

m, jak na rysunku planu,
b) dopuszcza się realizację drogi bez wyodręb-

nionej czę[ci jezdni i chodnika,
9) dla projektowanego ciągu pieszego oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem 36KP ustala 
się:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 5.0 
m,

b) ciąg pieszy nalery zakoGczyć placem ma-

newrowym umorliwiającym dojazd do parku 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 43 
ZP samochodów zaopatrzeniowych i serwiso-

wych,
10) dla projektowanych ciągów pieszych ozna-

czonych na rysunku planu symbolami 42KP, 
45KP, 48KP, 52KP, 56KP i 62KP ustala się:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5.0 
m,

b) ustala się zagospodarowanie zielenią ozdob-

ną, dopuszcza się realizację zieleni ozdobnej 
wysokiej i [redniej,

c) na placu zlokalizowanym w czę[ci poEudnio-

wo - zachodniej ciągu pieszego oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 42KP ustala się 
lokalizację punktu szczególnego,

11) dla projektowanego ciągu pieszego oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem 60KP ustala 
się:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 14.0 
m,

b) ustala się zagospodarowanie zielenią ozdob-

ną,
c) w sąsiedztwie drogi oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 31KDL ustala się lokalizację 
punktu szczególnego.

5. Obowiązują ustalenia §12 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 
i 6 oraz ust. 2.

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala 
się następujące zasady ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków:
1) dla czę[ci dróg oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 30KDL, 31KDL, 34KDD i 39KDD 
obowiązują ustalenia §6 ust. 3 i 4,

2) dla czę[ci ciągów pieszych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 36KP, 42KP, 45KP, 
48KP i 52KP obowiązują ustalenia §6 ust. 3 i 
4,

3) dla pozostaEych dróg i ciągów pieszych nie wy-

mienionych w pkt 1 i 2 obowiązują ustalenia 6 
ust. 1 i 2.

§21. SzczegóEowe zasady budowy systemów in-

frastruktury technicznej
Ustala się następujące szczegóEowe zasady budo-

wy systemów infrastruktury technicznej:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, 
gospodarczych i przeciwporarowych odbywać 
się będzie docelowo z istniejącej i projektowa-

nej komunalnej sieci wodociągowej - zgodnie 
z przepisami odrębnymi oraz na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą sieci,
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b) obowiązują ustalenia §12 ust. 2,
2) w zakresie odprowadzenia [cieków komunal-

nych:
a) odprowadzanie [cieków komunalnych odby-

wać się będzie do istniejącej i projektowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi oraz na warunkach uzgodnio-

nych z zarządcą sieci,
b) [cieki komunalne zawierające substancje 

szczególnie szkodliwe, okre[lone w przepisach 
odrębnych, przed wprowadzeniem do sieci 
kanalizacyjnej, nalery podczy[cić w urządze-

niach podczyszczających zlokalizowanych w 
granicach dziaEki, do której inwestor posiada 
tytuE prawny,

c) obowiązuj ą ustalenia §12 ust. 2,
3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych:

a) wody opadowe i roztopowe z poEaci dacho-

wych i terenów nieutwardzonych nalery zago-

spodarować na terenie nieruchomo[ci, a przy 
braku takiej morliwo[ci odprowadzać do ka-

nalizacji deszczowej, natomiast wody opado-

we i roztopowe z powierzchni utwardzonych 
nalery odprowadzać do sieci kanalizacji desz-
czowej na warunkach uzgodnionych z zarząd-

cą sieci, bądp do wód lub do ziemi z uwzględ-

nieniem przepisów szczególnych,
b) wody opadowe i roztopowe zanieczyszczone 

substancjami szczególnie szkodliwymi dla [ro-

dowiska wodnego, powodującymi zanieczysz-
czenie wód, które powinno być eliminowane, 
oraz substancjami szczególnie szkodliwymi 
dla [rodowiska wodnego, powodującymi za-

nieczyszczenie wód, które powinno być ogra-

niczane, w tym takre z terenów kolejowych, 
przed wprowadzeniem do miejskich urządzeG 
kanalizacyjnych nalery podczyszczać w lokal-
nych urządzeniach zlokalizowanych w grani-
cach dziaEki, do której inwestor posiada tytuE 
prawny,

c) obowiązuj ą ustalenia §12 ust. 2,
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-

ną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez 

rozbudowę istniejących i budowę nowych 
sieci elektroenergetycznych, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi oraz na warunkach uzgodnio-

nych z zarządcą sieci,
b) na terenie objętym planem zabrania się reali-

zacji nowych napowietrznych linii elektroener-
getycznych,

c) dopuszcza się skablowanie istniejących linii 
energetycznych napowietrznych w uzgodnie-

niu z dyspozytorem sieci energetycznej,
d) dopuszcza się lokalizację stacji transforma-

torowych na terenach wEasnych inwestora, 
z zapewnieniem dostępu transportu i obsEugi 
tych urządzeG

e) obowiązują ustalenia §11 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 
ust. 2,

f) obowiązuj ą ustalenia §12 ust. 2,
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz na cele socjalno-bytowe 
i produkcyjne poprzez budowę nowej i rozbu-

dowę istniejącej sieci gazowej, w uzgodnieniu 
i na warunkach okre[lonych przez operatora 
sieci,

b) dopuszcza się rozbudowę rozdzielczej sieci 
gazowej w sposób nie kolidujący z istniejącą i 
projektowaną zabudową,

c) obowiązują ustalenia §12 ust. 2,
6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

a) dopuszcza się indywidualny i grupowy sy-

stem zaopatrzenia w ciepEo,
b) w nowoprojektowanych obiektach budowla-

nych do celów grzewczych nalery stosować 
rozwiązania techniczne i paliwa charakteryzu-

jące się najnirszymi wskapnikami emisyjno[ci 
czyli paliwa pEynne, gazowe i staEe, z wyEą-

czeniem paliw węglowych oraz alternatywne 
pródEa energii,

7) w zakresie urządzeG telekomunikacyjnych:
a) podEączenie do istniejącej sieci poprzez jej 

rozbudowę i budowę nowej sieci kablowej na 
warunkach uzgodnionych z wEa[cicielem lub 
zarządcą sieci,

b) linie sieci telekomunikacyjnych nalery prowa-

dzić wyEącznie w kanalizacji kablowej,
c) wzdEur istniejących i projektowanych linii 

telekomunikacyjnych nalery utrzymać strefy 
techniczne o wymiarach i warunkach zago-

spodarowania zgodnych z wymaganiami prze-

pisów szczególnych,
d) na terenie objętym planem zabrania się lokali-

zowania urządzeG przekapnikowych telekomu-

nikacji, w tym konstrukcji wierowych i stacji 
bazowych telefonii komórkowej,

e) obowiązują ustalenia §12 ust. 2,
8) w zakresie gromadzenia i zagospodarowania od-

padów - obowiązują zasady i ustalenia zgodne 
z obowiązującym planem gospodarki odpadami 
dla miasta Leszna i przepisami odrębnymi.

ROZDZIAD III
Ustalenia koGcowe

§22. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717 ze zmianami) ustala się stawkę procento-

wą, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy w 
wysoko[ci 30%

§23. Tracą moc ustalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego zatwierdzonego 
uchwaEą Nr XIX/211/2000 Rady Miejskiej Leszna z 
dnia 9 marca 2000 r. stanowiącego zmianę planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 
Leszna zatwierdzonego uchwaEą Nr XXXIX/297/93 
Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 wrze[nia 1993r. w 
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rejonie ulic: PoznaGskiej, Gronowskiej, AntoniGskiej 
i terenu PKP (Dziennik Urzędowy Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2000 r. Nr 36, poz. 
419), a takre miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego zatwierdzonego uchwaEą Nr 
XIX/212/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 mar-
ca 2000 r. stanowiącego zmianę miejscowego pla-

nu szczegóEowego zagospodarowania przestrzenne-

go dla obszaru poEoronego w Lesznie - ｧGronowieｦ 
zatwierdzonego uchwaEą Nr III/15/84 Miejskiej Rady 
Narodowej w Lesznie z dnia 29 listopada 1984 w 
rejonie ulic: PoznaGskiej, Gronowskiej, AntoniGskiej 
i terenu PKP (Dziennik Urzędowy Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2000 r. Nr 36, poz. 
420).

§24. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-

towi Miasta Leszna.

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

jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

(-) Piotr Olejniczak
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXXVI/427/2009

Rady Miasta Leszna
z dnia 29 papdziernika 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. PoznaGskiej, AntoniGskiej, 

Gronowskiej i torów kolejowych w Lesznie

ROZSTRZYGNIĘCIE 
dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgEoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wjrejonie ul. PoznaGskiej, AntoniGskiej, Gronowskiej i torów kolejowych w Lesnie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) Rada Miasta Leszna rozstrzyga, co na-

stępuje:

1. W trakcie wyEorenia projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 
PoznaGskiej, AntoniGskiej, Gronowskiej i torów ko-

lejowych w Lesznie do publicznego wglądu tzn. w 
okresie od 8 czerwca 2009 r. do 29 czerwca 2009 
r. oraz w okresie 21 dni od dnia zakoGczenia okresu 
wyEorenia zostaEo wniesionych siedem uwag.

2. Ze zgEoszonych do projektu planu uwag, nastę-

pujące zostaEy uwzględnione:
1) uwaga PaGstwa Joanny i Artura Damrych od-

no[nie morliwo[ci prowadzenia dziaEalno[ci 
ogrodniczej usEugowej i handlowej na dziaEkach 
nr ewid. 354/1 i 354/2 i 354/3,

2) uwaga Pani Marii Tomczak odno[nie zmiany 
projektowanej linii zabudowy z obowiązującej 
na nieprzekraczalną oraz zmiany przeznaczenia 
dziaEki nr ewid. 405/17 pod zabudowę miesz-
kaniową,

3) uwaga Pana Jacka Go[ciniaka odno[nie wykre-

[lenia z rysunku planu projektowanej drogi o 
symbolu 4KDD przebiegającej przez dziaEkę nr 
ewid. 350/2,

4) uwaga Pana StanisEawa SmektaEy odno[nie li-
kwidacji na rysunku planu projektowanego do-

jazdu oznaczonego symbolem 31 KDD.
3. Ze zgEoszonych do projektu planu uwag, nastę-

pujące nie zostaEy uwzględnione:
1) uwaga Pana Artura Damrycha odno[nie morli-

wo[ci lokalizacji inwestycji polegających na bu-

dowie stacji bazowych telefonii komórkowych 
na terenie dziaEki nr ewid. 354/3 (teren ozna-

czony na rysunku planu symbolem 2MN/U),
2) uwaga Firmy ELTEL Networks Telecom Sp. z 

o.o., Biuro Regionalne PoznaG odno[nie morli-
wo[ci lokalizacji inwestycji polegających na bu-

dowie stacji bazowych telefonii komórkowych 
na terenie dziaEki nr ewid. 354/3 (teren ozna-

czony na rysunku planu symbolem 2MN/U),
3) uwaga Pana StanisEawa SmektaEy odno[nie 

proponowanych rozwiązaG funkcjonalno prze-

strzennych dotyczących zagospodarowania 
terenu objętego opracowaniem planu miejsco-

wego.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXXVI/427/2009

Rady Miasta Leszna
z dnia 29 papdziernika 2009 r.

w sprawie; u chwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. PoznaGskiej, AntoniGskiej, 

Gronowskiej i torów kolejowych w Lesznie

ROZSTRZYGNIĘCIE 
dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
Rada Miasta Leszna rozstrzyga co następuje:

§1. Ustala się następujący sposób realizacji, za-

pisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
miasta:

1. W zakresie budowy systemów komunikacyj-
nych, projekt planu zakEada:

1) budowę dróg publicznych oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami:
a) KDG - tereny dróg publicznych klasy gEów-

nej,
b) KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbior-

czej
c) KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
d) KDD - tereny dróg publicznych klasy dojaz-

dowej,
2) budowę ciągów pieszych oznaczonych symbo-

lem KP, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 1 ｠ 144 ｠ Poz. 14, 15

w tym m.in.: chodnikami, [cierką rowerową, 
zielenią, o[wietleniem, ewentualną sygnaliza-

cją i urządzeniami sterowania ruchem,
2. W zakresie budowy systemów infrastruktury 

technicznej, projekt planu zakEada:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczo-

wej,
2) budowę sieci wodociągowej, wraz z urządze-

niami towarzyszącymi,
3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-

zowane będą zgodnie z planem gospodarki odpada-

mi oraz przepisami odrębnymi,
4. Realizację zadaG, o których mowa w ust. 1, 2 i 

3, prowadzić będą wEa[ciwe jednostki miejskie.
5. Inwestycje realizowane będą etapowo, w za-

lerno[ci od wielko[ci przeznaczonych [rodków.
6. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-

nia realizacji poszczególnych zadaG, ustalone będzie 
wedEug kryteriów i zasad przyjętych przez miasto.

§2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w 
§l. odbywać się będzie poprzez:

1. wydatki z budretu miasta, zgodnie z uchwaEą 
budretową,

2. wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 
poprzez budret miasta - w ramach m. in.

1) dotacji unijnych,
2) dotacji samorządu województwa,
3) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
4) kredytów i poryczek bankowych,
5) z obligacji komunalnych,
6) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Zrodowi-

ska,
7) z innych [rodków zewnętrznych.
3. udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno - prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczne - prywatnego - ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.
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UCHWADA Nr XXXI/283/09 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

dnia 30 papdziernika 2009 r.

w sprawie ustanowienia zasad udostępniania obiektów i urządzeG O[rodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu 
oraz obiektów sportowych placówek o[wiatowych Gminy Rawicz, warunków korzystania z nich, usta-

lania opEat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich 
wysoko[ci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z pópn. zm.1) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce ko-

munalnej (tekst jednolity Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 
43 z pópn. zm.2)

Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następu-

je:

§1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. gminie - rozumie się przez to Gminę Rawicz;
2. obiektach i urządzeniach - rozumie się przez to 

obiekty i urządzenia sportowe podlegające:
1) O[rodkowi Sportu i Rekreacji:

- stadion sportowy nr 1 przy ul. Spokojnej wraz 
z zapleczem lekkoatletycznym, piEkarskim, spee-

drowerowym, tenisowym,
- stadion sportowy nr 2 przy ul. Grota - Rowe-

ckiego wraz z zapleczem piEkarskim, rurlowym i 
lekkoatletycznym,

- stadion sportowy nr 3 w Rawiczu, os. Sarnowa 
wraz z zapleczem piEkarskim,

- stadion sportowy nr 4 w Dębnie Polskim wraz z 
zapleczem piEkarskim,

sala sportowa przy ul. Kopernika,
- teren rekreacyjny na byEym poligonie wraz ze 

strzelnicą oraz kąpieliskiem,
2) placówkom o[wiatowym:

- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 

3,
- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 

4,
- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 

5,
- hala sportowa przy Gimnazjum w Sierakowie,

3) zasady korzystania z krytej pEywalni okre[lają od-

rębne przepisy,
3. organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną 

lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzier-
rawy, najmu bądp uryczenia korzysta w okre[lonym 
celu z obiektów i urządzeG;

4. imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie 
obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie 
umowy, którego celem jest w szczególno[ci: odbycie 
spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, tre-

ningu, pokazu, zabawy, dyskoteki lub widowiska, w 
tym z udziaEem publiczno[ci odpEatnym lub nieodpEat-
nym oraz wydzierrawienie lokalu w obiekcie na cele 
prowadzenia biura oraz innej dziaEalno[ci administra-

cyjno-biurowej lub handlowej.
5. jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to 

jednostki organizacyjne Gminy Rawicz posiadające 
obiekty i urządzenia, o których mowa w niniejszej 
uchwale.

§2. Ustala się następujące zasady udostępniania 
obiektów i urządzeG:

1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:
a) indywidualnym osobom fizycznym,


