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UCHWAŁA NR XXVII/179/09 

 RADY GMINY BRODY  

 z dnia 30 marca 2009r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/18/03 Rady Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2003r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40  
ust. 2 pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Skreśla się rozdział 11 pracownicy samo-
rządowi § 126, 127, 128, 129. 

2. Rozdział 12, 13 otrzymują kolejno 11, 12. 

3. § 130, 131, 132 otrzymują kolejno 126, 127, 
128. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Lech Kossak 
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UCHWAŁA NR XXIX/371/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 z dnia 30 marca 2009r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  
w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniej-
szymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi 
zmianami) w związku z uchwałą Nr XIV/177/07 Rady 
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2007r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu połoşonego w obrębie pierwszym 
Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego  
a obwodnicą miasta Świebodzina, po stwierdzeniu 
zgodności ustaleń projektu planu z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwa-
lonego uchwałą Nr XXXI/372/01 Rady Miejskiej  
w Świebodzinie z dnia 29 maja 2001r. ze zmianami 
uchwalonymi uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzi-
nie Nr XXII/222/04 z dnia 30 sierpnia 2004r. i uchwa-
łą Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XL/361/05  
z dnia 3 listopada 2005r. uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu połoşonego w obrębie 
pierwszym pomiędzy ulicą Świerczewskiego a ob-

wodnicą miasta Świebodzina, zwany dalej planem. 

§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest 
rysunek planu - załącznik graficzny Nr 1 w skali 
1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Świebodzin. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały, nie zawie-
rającymi ustaleń planu, są: 

1) załącznik Nr 2 - „Rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasadach ich fi-
nansowania”; 

2) załącznik Nr 3 - „Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu”. 

§ 3. 1. W planie określono: 

1) w rozdziale 2 i 3 uchwały lub na rysunku planu: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania, 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 
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d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

f) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝ-
niki intensywności zabudowy, 

g) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, 

h) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

2) w rozdziale 3 i 4 uchwały: 

a) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem, 

b) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów, 

c) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

2. Obowiązujące ustalenia na rysunku planu to: 
przebiegi linii rozgraniczających, ustalenia dotyczące 
istniejącej zabudowy, przebiegi linii zabudowy, usy-
tuowanie obiektów wpisanych do ewidencji zabyt-
ków, lokalizacja stanowisk archeologicznych, grani-
ca strefy ochrony krajobrazu, granica terenu wyma-
gającego rekultywacji, granica obszaru wymagają-
cego przeprowadzenie procedury scalenia i podzia-
łu, lokalizacja istniejącej i projektowanej zieleni wy-
sokiej, klasy ulic oraz granica opracowania. 

3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały dla 
poszczególnych terenów wydzielanych liniami roz-
graniczającymi zastosowano oznaczenia liczbowe  
i literowe, a dla niektórych terenów wydzielanych 
liniami projektowanych podziałów nieruchomości  
- oznaczenia literowe w nawiasach. Oznaczenia nie 
są ustaleniami funkcjonalnymi planu, słuşą jedynie 
powiązaniu rysunku planu z ustaleniami tekstowy-
mi, w szczególności zawartymi w rozdziale 3 uchwa-
ły. Tereny dróg publicznych oznaczono symbolem 
KD, a dróg wewnętrznych symbolem KDW. 

4. Projektowane podziały nieruchomości mają 
charakter orientacyjny i mogą byń korygowane, pod 
warunkiem zachowania wymogów określonych  
w ustaleniach niniejszej uchwały oraz moşliwości 
realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowa-
nia ustalonych planem. Drogi wewnętrzne wydzie-
lone liniami podziałów nieruchomości oznaczono 
symbolem (KDW), a ciągi piesze symbolem (KDP). 

§ 4. 1. Dla całego obszaru objętego planem 
obowiązują ogólne ustalenia funkcjonalno - prze-
strzenne, zasady obsługi w zakresie komunikacji  
i infrastruktury technicznej, zasady ochrony środo-

wiska i reguły realizacji zagospodarowania, zawarte 
w ustaleniach tekstowych w rozdziałach 2 i 4 niniej-
szej uchwały. 

2. Obszar objęty planem podzielono liniami roz-
graniczającymi na tereny o róşnych funkcjach i róş-
nych zasadach zagospodarowania. Terenom, któ-
rym nadano oznaczenia liczbowe i literowe, odpo-
wiadają ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale  
3 niniejszej uchwały. 

3. W planie ustalono przewaşające (podstawo-
we) funkcje terenów wydzielanych liniami rozgrani-
czającymi. Przewaşająca funkcja terenu jest lub win-
na stań się w trakcie realizacji ustaleń planu dominu-
jącą formą wykorzystania terenu. Funkcje uzupełnia-
jące i dopuszczalne określają szczegółowe ustalenia 
tekstowe. Wyznaczono tereny o jednej, przesądzonej 
funkcji podstawowej oraz tereny przeznaczane pod 
dwie lub więcej funkcji - alternatywnie lub łącznie  
- według ustaleń szczegółowych. 

4. W granicach niektórych terenów wydzielo-
nych liniami rozgraniczającymi wydzielono liniami 
projektowanych podziałów nieruchomości tereny  
o funkcji innej niş podstawowa funkcja danego tere-
nu - do realizacji wg ustaleń szczegółowych. 

5. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysu-
nek planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesą-
dzonymi, obowiązującymi granicami wydzielanych 
terenów. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą 
byń w postępowaniach lokalizacyjnych oraz w pro-
jektach podziału terenu korygowane na podstawie 
opracowań o większym stopniu szczegółowości niş 
rysunek planu, jeşeli wymaga tego w szczególności 
program sytuowanej inwestycji, pod warunkiem 
zachowania moşliwości realizacji funkcji i spełnienia 
zasad zagospodarowania ustalonych planem dla 
wszystkich terenów. Modyfikacja przebiegów orien-
tacyjnych linii rozgraniczających nie moşe powodo-
wań zawęşania szerokości dróg publicznych ponişej 
szerokości ustalonych w planie - jeşeli ustalenia 
szczegółowe nie stanowią inaczej. 

6. W rysunku planu przedstawiono przebiegi 
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
Regulacjom liniami zabudowy nie podlegają  
w szczególności wykusze, zadaszenia przedwejścio-
we, podesty i schody, okapy, wysunięte mniej niş 
1,2m poza obrys rzutu budynku. Na obowiązujących 
liniach zabudowy wymaga się sytuowania elewacji 
budynków, dopuszczając cofnięcie do 30% długości 
ściany od określającej jej usytuowanie linii zabudo-
wy. 

7. Uşyte w uchwale określenia: „ustala się”, 
„wymaga się”, „winny” i „naleşy” formułują wy-
magania, które są ustaleniami planu. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania tere-
nów 

§ 5. Przeznaczenie terenów - podstawowe usta-
lenia funkcjonalne. 

1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi określono w ustaleniach szczegó-
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łowych, w rozdziale 3 niniejszej uchwały. 

2. Obszar objęty planem przeznacza się pod lo-
kalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz 
dróg i urządzeń infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Świebodzin”. 

3. W granicach opracowania nie dopuszcza się 
lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2. 

4. Na całym obszarze wyklucza się lokalizowanie 
obiektów, których ewentualne uciąşliwości mogą 
wykraczań poza granice nieruchomości naleşącej do 
inwestora, z zastrzeşeniem § 14 ust. 16. 

5. Na całym terenie objętym planem - poza tere-
nami wyznaczonymi w planie - zabrania się sytu-
owania nowych zespołów garaşy boksowych. 

6. Na wszystkich terenach dopuszcza się lokali-
zowanie niewielkich, nieuciąşliwych urządzeń  
i obiektów infrastruktury technicznej oraz gospodar-
ki komunalnej - w szczególności: stacji transforma-
torowych, stacji redukcyjno - pomiarowych gazu, 
pompowni wody, przepompowni ścieków, komór 
ciepłowniczych - na ewentualnie wydzielonych 
działkach o powierzchni do 100m2, o ile nie narusza 
to innych ustaleń planu lub nie stoi w sprzeczności  
z obowiązującymi przepisami (zgodnie z ustaleniami 
§ 14 ust. 7 niniejszej uchwały). 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. W ust. od 2 do 6 oraz w rozdziale 3 niniejszej 
uchwały w ustaleniach szczegółowych dotyczących 
poszczególnych terenów wydzielanych liniami roz-
graniczającymi ustala się zasady przekształcania 
istniejącego zainwestowania, gabaryty projektowa-
nych obiektów kubaturowych oraz określa wymaga-
nia dotyczące sposobów zagospodarowania tere-
nów, w szczególności minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej i maksymalny do-
puszczalny wskaŝnik zabudowy nieruchomości. 

2. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę i roz-
budowę istniejących budynków - z zastrzeşeniem 
ustaleń § 8 ust. 2 oraz jeşeli rysunek planu i ustale-
nia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią 
inaczej - respektując ponişsze warunki: 

1) wymaga się dostosowania dobudowywanych 
części budynków do istniejącej zabudowy w za-
kresie wysokości, geometrii i kąta nachylenia 
połaci dachów oraz materiałów elewacyjnych  
i pokrycia dachu; 

2) dopuszcza się przebudowywanie dachów pła-
skich na dachy strome; kąt spadku połaci da-
chowych i rodzaj pokrycia naleşy dostosowań 
do spadków i pokrycia dachu istniejącego bu-
dynku połoşonego w najblişszym sąsiedztwie,  
z zastrzeşeniem ust. 3; 

3) jeşeli istniejący budynek posiada oś symetrii  
- naleşy zachowań tę symetrię. 

3. Dopuszcza się - z zastrzeşeniem § 8 ust. 2 oraz 

jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej  
- nadbudowywanie istniejących budynków do wy-
sokości ustalonych dla poszczególnych terenów. 
Geometria i pokrycie dachu nadbudowywanej części 
budynku - jak dach budynku istniejącego w najbliş-
szym sąsiedztwie. 

4. Dopuszcza się wyburzenia istniejących budyn-
ków ze względu na ich stan techniczny lub w innych 
uzasadnionych przypadkach z zastrzeşeniem ustaleń 
§ 8 ust. 2 i 4 niniejszej uchwały. 

5. Wyklucza się stosowanie w elewacjach istnie-
jących i projektowanych budynków mieszkalnych  
sidingów z tworzyw sztucznych i umieszczanie na 
elewacjach od strony przestrzeni publicznych szpe-
cących elementów instalacji. 

6. Przy projektowaniu kolorystyki istniejących  
i projektowanych budynków wyklucza się stosowa-
nie kolorów jaskrawych, dalekich od naturalnych 
oraz umieszczanie na elewacji elementów odbla-
skowych. 

7. Wymaga się, aby usytuowanie projektowa-
nych obiektów respektowało przebiegi ustalonych 
planem linii zabudowy. 

8. Dopuszcza się lokalizację budynków gospo-
darczych, garaşy oraz obiektów infrastruktury tech-
nicznej bezpośrednio przy granicy działki o ile nie 
narusza to ustalonych planem linii zabudowy oraz 
nie stoi w sprzeczności z ustaleniami szczegółowymi 
dla poszczególnych terenów oraz przepisami odręb-
nymi, w szczególności dotyczącymi ochrony prze-
ciwpoşarowej. 

9. Wzdłuş dróg publicznych nie dopuszcza się 
realizacji ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o przę-
słach z typowych elementów betonowych. 

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego. 

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hała-
su w środowisku zalicza się tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej do grupy 2.a - „tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do grupy 
3.a - „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego”, a tereny sportu, 
rekreacji i zieleni urządzonej do grupy 3.c - „tereny 
rekreacyjno - wypoczynkowe”. 

2. Ustala się podłączenie terenów przeznacza-
nych do zabudowy do istniejących i projektowanych 
sieci kanalizacji sanitarnej. Skład ścieków odprowa-
dzanych do kanalizacji komunalnej powinien odpo-
wiadań moşliwościom technologicznym komunal-
nych urządzeń oczyszczających. 

3. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych 
ustala się wyposaşenie pasów drogowych, parkin-
gów i innych utwardzonych nawierzchni towarzy-
szących w szczególności projektowanym obiektom 
usługowym, produkcyjnym lub magazynowym  
w separatory substancji ropopochodnych, w których 
winny byń oczyszczane wody opadowe przed ich 
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.  
W przypadku stosowania powierzchni częściowo 
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utwardzonych naleşy odpowiednio zabezpieczyń 
środowisko gruntowo - wodne przed infiltracją za-
nieczyszczeń. 

4. Ustala się stosowanie w kotłowniach paliw 
zapewniających dotrzymywanie obowiązujących 
norm emisji zanieczyszczeń. 

5. Istniejące lasy i inne zespoły zieleni wysokiej  
- do zachowania z zastrzeşeniem ust. 8. Wymaga się 
realizacji uzupełniających nasadzeń zieleni wysokiej 
w zakresie ustalonym w rysunku planu. 

6. Nie ogranicza się moşliwości wprowadzania 
innych niş wskazane w rysunku planu nasadzeń 
zieleni wysokiej, o ile nie stoi to w sprzeczności  
z innymi ustaleniami planu i nie ogranicza moşliwo-
ści realizowania ustalonego planem zainwestowa-
nia. 

7. Wymaga się, aby realizując sieci infrastruktury 
technicznej nie naruszań systemów korzeniowych 
drzew, prowadząc roboty ziemne - w miarę moşli-
wości - poza zasięgiem ich koron. Wymaga się za-
bezpieczania drzew na placach budów dla ich 
ochrony przed zniszczeniami mechanicznymi. 

8. W przypadkach uzasadnionych programem 
planowanych inwestycji dopuszcza się wycinanie 
pojedynczych istniejących drzew lub krzewów, pod 
warunkiem opracowania szczegółowej inwentaryza-
cji i waloryzacji całej zieleni wysokiej rosnącej na 
nieruchomości inwestora zamierzającego usunąń 
drzewo. Dopuszcza się równieş usuwanie pojedyn-
czych drzew, jeşeli wymaga tego ich stan zdrowotny 
oraz drzew znajdujących się w liniach rozgraniczają-
cych ulic w przypadkach uzasadnionych potrzebą 
poprawy bezpieczeństwa ruchu. 

9. Projektowane garaşe boksowe dla samocho-
dów osobowych powinny słuşyń jedynie do prze-
chowywania samochodów. Nie dopuszcza się pro-
wadzenia w nich działalności warsztatowej. Napra-
wy samochodów mogą byń prowadzone jedynie  
w zakresie niezawodowym. 

10. Wymaga się, aby ewentualne uciąşliwości 
związane z realizacją i funkcjonowaniem projekto-
wanego zainwestowania nie wykraczały poza grani-
ce nieruchomości naleşących do inwestorów, z za-
strzeşeniem § 14 ust. 16. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. Dla terenów połoşonych w granicach strefy 
ochrony krajobrazu stanowiącej otoczenie zabytko-
wego zespołu urbanistycznego miasta Świebodzina, 
wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 59 i 2165 
ustala się wymóg uzgadniania planowanych inwe-
stycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków  
w zakresie określonym obowiązującymi przepisami. 

2. Na rysunku planu oznaczono obiekty o walo-
rach historycznych ujęte w ewidencji zabytków. In-
westor przed rozpoczęciem remontu, przebudowy 
lub rozbiórki takiego obiektu winien uzyskań opinię 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

3. Dla budynków ujętych w ewidencji zabytków: 

1) ustala się utrzymanie ich historycznego wyglą-
du; 

2) ustala się zakaz pozbawiania elewacji historycz-
nych elementów zdobniczych i detali architekto-
nicznych oraz wymóg usunięcia elementów 
współczesnych dysharmonizujących z zabudo-
wą objętą ochroną; 

3) w przypadku remontu lub wymiany okien  
i drzwi naleşy zachowań bądŝ przywróciń pier-
wotną wielkośń otworów, tradycyjne podziały 
skrzydeł oraz istniejące dekoracje powiązane  
z tymi otworami (obramienia, nadokienniki, pa-
rapety, podokienniki); 

4) w przypadku konieczności dokonywania uzu-
pełnień tynków lub realizacji dociepleń ustala 
się wymóg stosowania tynków o fakturze  
i barwie zblişonej do oryginalnych oraz wymóg 
odtworzenia pierwotnych form opasek okien-
nych; 

5) w pokryciach dachowych ustala się wymóg 
stosowania dachówki karpiówki o barwie zbli-
şonej do oryginalnej. 

4. W wypadku uzasadnionej konieczności rozbiór-
ki budynku ujętego w ewidencji zabytków - w szcze-
gólności jeśli jest to uzasadnione względami tech-
nicznymi - inwestor jest zobowiązany przekazań wo-
jewódzkiemu konserwatorowi zabytków dokumen-
tację obiektu, której zakres określą słuşby nadzoru 
konserwatorskiego. 

5. Ustalenia dotyczące budynków wpisanych do 
ewidencji zawarto równieş w ustaleniach dla po-
szczególnych terenów, w rozdziale 3 niniejszej 
uchwały. 

6. W rejonie oznaczonych na rysunku planu sta-
nowisk archeologicznych w trakcie prowadzenia 
robót ziemnych obowiązuje zapewnienie nadzoru 
archeologicznego i - w razie konieczności - przepro-
wadzenie wyprzedzających badań archeologicznych. 
Na te prace naleşy uzyskań pozwolenie wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. 

7. Na całym obszarze objętym planem w razie 
odkrycia podczas robót ziemnych przedmiotu o ce-
chach zabytku, naleşy wstrzymań prace, zabezpie-
czyń miejsce odkrycia i przedmiot oraz zawiadomiń  
o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
a jeśli nie jest to moşliwe - burmistrza miasta. 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 

1. Terenami składającymi się na przestrzeń pu-
bliczną na obszarze objętym planem są: elementy 
układu komunikacji publicznej - oznaczone symbo-
lem KD i wewnętrznej - oznaczone symbolem KDW, 
przejścia piesze - KDP oraz tereny sportu, rekreacji  
i zieleni urządzonej - oznaczone symbolami US i ZP. 

2. Umieszczanie wolnostojących reklam i tablic in-
formacyjnych nie moşe powodowań utrudnień w ko-
munikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widocz-
ności na skrzyşowaniach oraz percepcji znaków i sy-
gnałów drogowych - dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa uşytkownikom ciągów komunikacyjnych. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 54 – 2344 – Poz. 758 
 

3. Ustala się obowiązek kształtowania przestrzeni 
publicznych w sposób umoşliwiający korzystanie 
 z nich przez osoby niepełnosprawne. 

4. Ustalenia dotyczące poszczególnych dróg za-
warto w rozdziale 3 uchwały. 

§ 10. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu. 

Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz 
dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów 
zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach szcze-
gółowych dotyczących poszczególnych terenów. 

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów. 

1. Obszar objęty planem leşy w granicach Głów-
nego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 144 - „Dolina 
Kopalna Wielkopolska”. 

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego określono w § 7 niniejszej 
uchwały. 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, za-
bytków i dóbr kultury określono w § 8 niniejszej 
uchwały. 

4. W granicach opracowania nie występują tere-
ny potencjalnie naraşone na osuwanie się mas 
ziemnych 

5. Na terenie objętym planem brak obiektów  
i obszarów objętych indywidualnymi formami 
ochrony przyrody. 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów, 
ograniczenia w ich uşytkowaniu oraz - w niektórych 
wypadkach wskaŝniki kształtowania zagospodaro-
wania - ustalone zostały w ustaleniach § 6 i 8 oraz  
w rozdziale 3 uchwały. 

§ 13. Podstawowe zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemu komunikacji. 

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów 
poprzez sień istniejących i projektowanych dróg 
publicznych - ulic lokalnych i dojazdowych - okre-
ślonych w rysunku planu oraz wydzielanych dróg 
wewnętrznych - wg ustaleń szczegółowych zawar-
tych w rozdziale 3. 

2. Wymaga się lokalizowania miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na zainwesto-
wywanych nieruchomościach w ilości zapewniającej 
właściwą obsługę uşytkowników i zatrudnionych.  
O ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej 
ustala się dla: 

1) zabudowy mieszkaniowej - 2 mp na 1 mieszka-
nie, przy czym garaş boksowy i stanowisko  
w garaşu podziemnym jest równieş miejscem 
postojowym; 

2) biur i budynków administracyjnych - 1 mp na 
30m2 - 40m2 powierzchni uşytkowej; 

3) restauracji - 1 mp na 4 - 8m2 sali konsumpcyj-
nej; 

4) obiektów handlowych o powierzchni do 700m2 
- 1 mp na 40m2 powierzchni uşytkowej, ale nie 
mniej niş 2 mp na 1 sklep; 

5) obiektów handlowych o powierzchni powyşej 
700m2 - 1 mp na 20m2 powierzchni sprzedaşy; 

6) usług o duşej częstotliwości odwiedzających,  
w szczególności praktyk lekarskich - 1 mp na 
20m2 - 30m2 powierzchni uşytkowej; 

7) stacji diagnostycznych, warsztatów samocho-
dowych i myjni - 6 mp na 1 stanowisko napraw; 

8) hurtowni i przedsiębiorstw - 1 mp na 50m2  
- 70m2 pow. uşytkowej lub 1 mp na 3 osoby za-
trudnione; 

9) magazynów, placów magazynowych (składy)  
- 1 mp na 120m2 pow. uşytkowej lub na 3 osoby 
zatrudnione; 

10) placów wystawowych i targowych – 1 mp na 
80m2 - 100m2 pow. uşytkowej lub 1 mp na  
1 osobę zatrudnioną. 

3. Dopuszcza się realizację ścieşek lub szlaków 
rowerowych w liniach rozgraniczających wszystkich 
dróg oraz terenów zieleni urządzonej (ZP) lub innych 
terenów, o ile nie ogranicza to moşliwości realizacji 
innych ustaleń funkcjonalnych i przestrzennych pla-
nu. 

4. W obrębie wszystkich terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi dopuszcza się wydzielanie 
niezbędnych wewnętrznych dróg dojazdowych  
o minimalnej szerokości pasa drogowego: 

1) w obrębie terenów przeznaczonych pod lokali-
zację zabudowy mieszkaniowej - 7m - dla ob-
sługi nie więcej niş 4 działek i 9m - dla obsługi 
większej ilości działek oraz zabudowy wieloro-
dzinnej; 

2) w obrębie terenów produkcyjnych, magazyno-
wo - składowych i usługowych - 12m. 

5. W obrębie wszystkich terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi dopuszcza się wydzielanie 
niezbędnych przejśń pieszych o minimalnej szeroko-
ści 5m. 

6. Dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej  
w pasach drogowych wszystkich dróg publicznych, 
nie przewiduje się nasadzeń w pasach dróg we-
wnętrznych oznaczonych symbolem KDW. 

7. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczegól-
nych dróg publicznych zawiera rozdział 3 niniejszej 
uchwały oraz rysunek planu. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej. 

1. Dopuszcza się zachowanie wszystkich istnieją-
cych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie 
kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym  
w niniejszym planie - jeşeli uzasadnia to ich stan 
techniczny. Nie ogranicza się moşliwości dokony-
wania wymian i remontów odcinków istniejących 
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sieci. Dopuszcza się korekty przebiegu sieci koli-
dujących z projektowanym zainwestowaniem  
w uzgodnieniu z ich zarządcami. 

2. Projektowane zainwestowanie będzie obsługi-
wane z istniejących i projektowanych sieci infrastruk-
tury technicznej. Ustala się prowadzenie nowych 
odcinków sieci jako sieci podziemnych, w pasach 
drogowych istniejących i projektowanych ulic -  
w uzgodnieniu z zarządcami dróg - i wzdłuş granic 
działek. Dopuszcza się inny sposób prowadzenia 
sieci za zgodą i na warunkach uzgodnionych z wła-
ścicielami lub uşytkownikami działek. 

3. Ustala się zaopatrywanie nowego zainwesto-
wania w wodę z istniejących wodociągów oraz wo-
dociągów projektowanych włączonych do istnieją-
cego systemu. 

4. Projektowana sień wodociągowa winna za-
pewniań właściwe warunki ochrony przeciwpoşaro-
wej. 

5. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowych 
oraz powstałych w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej do istniejącej i projektowanej sieci 
kanalizacyjnej. Ścieki wytwarzane w związku z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą winny byń 
przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej  
- w uzasadnionych wypadkach - stosownie pod-
czyszczone. 

6. Do czasu zrealizowania sieci kanalizacji sanitar-
nej dopuszcza się korzystanie z indywidualnych sys-
temów w zakresie gospodarki ściekowej, pod wa-
runkiem zapewnienia pełnej ochrony przed zanie-
czyszczeniem gleb i wód podziemnych. 

7. Ustala się odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych do systemu istniejącej i projektowa-
nej kanalizacji deszczowej. W obrębie terenów 1 U, 2 
U, P, 3 U, 5 U, 6 U i 32 MW wymaga się lokalizacji 
obiektów i urządzeń słuşących zatrzymywaniu lub 
czasowemu zatrzymywaniu wód opadowych na 
terenie nieruchomości, dopuszczając wydzielanie na 
ten cel działek o powierzchni do 5000m2. W obrębie 
pozostałych terenów dopuszcza się stosowanie sys-
temów słuşących zatrzymywaniu lub czasowemu 
zatrzymywaniu wód opadowych na terenie nieru-
chomości, w szczególności zbiorników, studni 
chłonnych, systemów rozsączających, oczek wod-
nych. 

8. Ustala się wyposaşenie w sień kanalizacji 
deszczowej co najmniej wszystkich dróg publicz-
nych. 

9. Wody deszczowe, które mogą byń zanieczysz-
czane substancjami ropopochodnymi winny byń 
przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej 
oczyszczone w stosownych separatorach. 

10. Ustala się korzystanie z ogrzewania zdala-
czynnego lub ogrzewanie projektowanych obiektów 
kubaturowych przez indywidualne lub grupowe ko-
tłownie z zastrzeşeniem § 7 ust. 4. Ciepłociągi naleşy 
projektowań jako podziemne. 

11. Ustala się doprowadzenie gazu przewodo-
wego do wszystkich terenów przewidywanych do 

zagospodarowania. Zaopatrzenie w gaz - z dystry-
bucyjnej sieci gazowej, na zasadach określonych 
przez operatora sieci. 

12. Ustala się adaptację i stopniową rozbudowę 
istniejącego systemu sieci i urządzeń elektroenerge-
tycznych SN. Ustala się skablowanie istniejącej linii 
15kV. 

13. Nie ogranicza się moşliwości prowadzenia 
nowych kablowych linii elektroenergetycznych 
średniego napięcia. Na całym terenie za wyjątkiem 
pasów drogowych ulic dopuszcza się realizowanie 
nowych stacji 15/0,4kV, na ewentualnie wydziela-
nych działkach o powierzchni do 100m2. Dopuszcza 
się zblişenia ścian obiektów stacji transformatoro-
wych na odległośń 1,5m od granic działek, z zacho-
waniem ustalonych w planie linii zabudowy. 

14. Ustala się doprowadzenie energii elektrycz-
nej do wszystkich terenów przewidywanych do za-
gospodarowania. Zasilanie projektowanego zainwe-
stowania - z istniejących i projektowanych sieci nn 
oraz istniejących i projektowanych stacji transforma-
torowych. Rozbudowa systemu sieci nn i SN - wg 
ustaleń określonych w ust. 2, na warunkach uzgod-
nionych z dostawcą energii. 

15. Nie ogranicza się moşliwości rozbudowy ka-
blowej sieci teletechnicznej na obszarze objętym 
planem. 

16. W obrębie terenu 2 U, P dopuszcza się lokali-
zację stacji bazowych telefonii komórkowej. 

17. Odpady niebezpieczne (w szczególności 
szlamy z separatorów, odpadowe oleje hydraulicz-
ne, płyny hamulcowe) winny byń gromadzone  
w szczelnych pojemnikach i przekazywane do wyko-
rzystania lub unieszkodliwiania w instalacjach spe-
cjalistycznych. Pozostałe odpady naleşy składowań 
na wysypisku komunalnym. 

18. W obrębie całego obszaru opracowania za 
wyjątkiem pasów drogowych ulic - dopuszcza się 
wydzielanie działek o powierzchni do 100m2 pod 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, o ile 
nie stoi to w sprzeczności z przepisami odrębnymi 
lub innymi ustaleniami planu. Dla tak wydzielonych 
działek nie obowiązują ustalenia dotyczące wskaŝni-
ków zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej 
określone w ustaleniach szczegółowych dla po-
szczególnych terenów. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi 

§ 15. Teren oznaczony symbolem: 1 U. 

1. Podstawowe przeznaczenie - szeroko rozu-
miane usługi, w tym obiekty handlowe o po-
wierzchni sprzedaşy nie przekraczającej 2000m2. 
Realizacja projektowanego zainwestowania wymaga 
zmiany trasy północnego odcinka ulicy Łęgowskiej 
oraz przebudowy jej skrzyşowania z drogą krajową 
w uzgodnieniu z zarządcami dróg. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) zakłady rzemieślnicze; 
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2) parkingi; 

3) place przedwejściowe i manewrowe; 

4) drogi poşarowe; 

5) obiekty gospodarcze i socjalne związane z prze-
znaczeniem podstawowym; 

6) zieleń urządzona; 

7) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej, w szczególności zbiorniki reten-
cyjne wód opadowych i roztopowych. 

3. Nie ogranicza się moşliwości wytyczania nie-
zbędnych dróg wewnętrznych (zgodnie z ustalenia-
mi § 13 ust. 4 niniejszej uchwały). 

4. Dopuszcza się korektę przebiegu wschodniej 
linii rozgraniczającej jeśli wyniknie to z projektów 
przebudowy istniejącego skrzyşowania ulicy Łęgow-
skiej z drogą krajową oraz skrzyşowania ulicy Łę-
gowskiej z projektowaną drogą 45 KDL. 

5. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kośń zabudowy - 15m. W przypadkach uzasadnio-
nych względami technologicznymi, dla części bu-
dynków nie przekraczających 30% ich powierzchni 
zabudowy, dopuszcza się powiększenie maksymal-
nej dopuszczalnej wysokości do 20m. 

6. Ustala się rozbicie brył projektowanych bu-
dynków na mniejsze moduły przestrzenne. 

7. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik 
powierzchni biologicznie czynnych - 15% dla kaşdej 
nieruchomości. 

8. Ustala się nasadzenie izolacyjnej zieleni wyso-
kiej wzdłuş południowej linii rozgraniczającej  
z uwzględnieniem projektowanych wjazdów. 

9. Obsługa komunikacyjna z projektowanych 
dróg 44 KDD i 45 KDL. 

§ 16. Teren oznaczony symbolem: 2 U, P. 

1. Podstawowe przeznaczenie - szeroko rozu-
miane usługi, w tym obiekty handlowe o po-
wierzchni sprzedaşy nie przekraczającej 2000m2 oraz 
- alternatywnie lub łącznie - obiekty produkcyjne, 
magazynowe, magazynowo - składowe. Realizacja 
projektowanego zainwestowania wymaga zmiany 
trasy północnego odcinka ulicy Łęgowskiej oraz 
przebudowy jej skrzyşowania z drogą krajową  
w uzgodnieniu z zarządcami dróg. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) zakłady rzemieślnicze; 

2) parkingi; 

3) place przedwejściowe i manewrowe; 

4) drogi poşarowe; 

5) obiekty gospodarcze i socjalne związane z prze-
znaczeniem podstawowym; 

6) zieleń urządzona; 

7) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, w szczególności zbiorniki retencyjne 

wód opadowych i roztopowych. 

3. W obrębie terenu dopuszcza się lokalizację 
stacji bazowych telefonii komórkowej. 

4. Nie ogranicza się moşliwości wytyczania nie-
zbędnych dróg wewnętrznych (zgodnie z ustalenia-
mi § 13 ust. 4 niniejszej uchwały). 

5. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kośń zabudowy - 15m. W przypadkach uzasadnio-
nych względami technologicznymi, dla części bu-
dynków nie przekraczających 30% ich powierzchni 
zabudowy, dopuszcza się powiększenie maksymal-
nej dopuszczalnej wysokości do 20m. 

6. Ustala się rozbicie brył projektowanych bu-
dynków na mniejsze moduły przestrzenne. 

7. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik 
powierzchni biologicznie czynnych - 15% dla kaşdej 
nieruchomości. 

8. Ustala się nasadzenie izolacyjnej zieleni wyso-
kiej wzdłuş południowej linii rozgraniczającej  
z uwzględnieniem projektowanych wjazdów. 

9. Obsługa komunikacyjna z projektowanych 
dróg 42 KDL, 43 i 44 KDD. 

§ 17. Teren oznaczony symbolem: 3 U. 

1. Podstawowe przeznaczenie - szeroko rozu-
miane usługi, w tym obiekty handlowe o po-
wierzchni sprzedaşy nie przekraczającej 2000m2. 
Realizacja projektowanego zainwestowania wymaga 
zmiany trasy północnego odcinka ulicy Łęgowskiej 
oraz przebudowy jej skrzyşowania z drogą krajową 
w uzgodnieniu z zarządcami dróg. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) zakłady rzemieślnicze; 

2) parkingi; 

3) place przedwejściowe i manewrowe; 

4) drogi poşarowe; 

5) obiekty gospodarcze i socjalne związane z prze-
znaczeniem podstawowym; 

6) zieleń urządzona; 

7) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej, w szczególności zbiorniki reten-
cyjne wód opadowych i roztopowych. 

3. W południowej części terenu ustala się wy-
dzielenie wewnętrznej lub publicznej drogi dojaz-
dowej – jak w rysunku planu (KDW/KDD). Docelowo 
dopuszcza się zmianę jej klasy. 

4. Nie ogranicza się moşliwości wytyczania in-
nych niezbędnych dróg wewnętrznych (zgodnie  
z ustaleniami § 13 ust. 4 niniejszej uchwały). 

5. Dopuszcza się korektę przebiegu północno  
- wschodniej linii rozgraniczającej. 

6. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kośń zabudowy - 15m. W przypadkach uzasadnio-
nych względami technologicznymi, dla części bu-
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dynków nie przekraczających 30% ich powierzchni 
zabudowy, dopuszcza się powiększenie maksymal-
nej dopuszczalnej wysokości do 20m. 

7. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik 
powierzchni biologicznie czynnych - 15% dla kaşdej 
nieruchomości. 

8. Ustala się nasadzenie zieleni wysokiej o cha-
rakterze izolacyjnym wzdłuş południowej linii roz-
graniczającej. 

9. Obsługa komunikacyjna z projektowanej drogi 
lokalnej 42 KDL oraz drogi KDW/KDD. 

§ 18. Teren oznaczony symbolem: 4 US. 

1. Podstawowe przeznaczenie terenu - usługi 
sportu. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty związane 
z obsługą terenów sportowych, w szczególności 
szatnie i obiekty gastronomiczne, parkingi, zieleń 
urządzona, nieuciąşliwe obiekty infrastruktury tech-
nicznej - pod warunkiem, şe funkcje uzupełniające 
nie ograniczą moşliwości lokalizowania na przewa-
şającej powierzchni terenu funkcji sportowych i re-
kreacyjnych. 

3. Ustala się nasadzenie szpaleru zieleni wyso-
kiej wzdłuş południowej linii rozgraniczającej. 

4. Obsługa komunikacyjna z projektowanej drogi 
lokalnej 42 KDL lub drogi dojazdowej 43 KDD lub 
drogi lokalnej 45 KDL. 

§ 19. Tereny oznaczone symbolami: 5 U, 6 U. 

1. Podstawowe przeznaczenie - szeroko rozu-
miane usługi - w tym handel, administracja, usługi 
zdrowia i oświaty. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) zakłady rzemieślnicze; 

2) parkingi; 

3) place przedwejściowe i manewrowe; 

4) urządzenia rekreacyjne i sportowe związane  
z funkcją oświatową; 

5) obiekty gospodarcze i socjalne związane z prze-
znaczeniem podstawowym; 

6) zieleń urządzona; 

7) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kośń zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne plus 
poddasze uşytkowe lub 15m. 

4. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik 
powierzchni biologicznie czynnej - 20%. 

5. Ustala się nasadzenie zieleni wysokiej wzdłuş 
południowych linii rozgraniczających obu terenów  
z uwzględnieniem projektowanych wjazdów. 

6. Obsługa komunikacyjna: 

1) terenu 5 U - z projektowanych ulic 43 KDD  

i 45 KDL; 

2) terenu 6 U - z projektowanych ulic 43 KDD,  
44 KDD i 45 KDL. 

§ 20. Teren oznaczony symbolem: 7 MN, ZP. 

1. Podstawowe przeznaczenie terenu - bliŝniacza 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - w części 
zachodniej oraz zieleń urządzona - w części wschod-
niej. 

2. W północno - zachodnim naroşniku dopuszcza 
się lokalizację zabudowy o funkcji wyłącznie usłu-
gowej. 

3. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) obiekty gospodarcze i garaşe związane z prze-
znaczeniem podstawowym; 

2) parkingi; 

3) ogrody przydomowe - w obrębie terenów za-
budowy mieszkaniowej; 

4) urządzenia rekreacyjne i sportowe - w obrębie 
terenów zieleni urządzonej; 

5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

4. Dopuszcza się adaptację pomieszczeń w ist-
niejących budynkach mieszkalnych na cele usługo-
we. 

5. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rze-
mieślniczych i warsztatów samochodowych. 

6. Dopuszcza się korektę przebiegu linii rozgrani-
czających w północnej części terenu, jeśli taka ko-
niecznośń wyniknie z projektu przebudowy skrzyşo-
wania ulicy Łęgowskiej z projektowaną drogą lokal-
ną 45 KDL lub z projektu skrzyşowania dróg 45 KDL 
z 48 KDL. 

7. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kośń zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne plus 
poddasze uşytkowe. Dopuszcza się podpiwniczanie 
projektowanych budynków. 

8. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej ustala się dachy strome, o symetrycz-
nych spadkach połaci, o kącie nachylenia połaci 
głównych minimum 30 stopni. 

9. Dopuszcza się powiększenie działek istniejącej 
lub projektowanej zabudowy mieszkaniowej poprzez 
przyłączenie terenów sąsiednich wydzielonych  
z działki Nr 141. Na działkach wydzielonych w celu 
poprawy warunków zagospodarowania działek są-
siednich nie dopuszcza się lokalizacji nowych bu-
dynków mieszkalnych. 

10. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
dopuszcza się odstępstwo od ustalonej w § 13  
ust. 2 pkt 1 minimalnej wymaganej ilości miejsc 
postojowych ustalając wymóg lokalizacji nie mniej 
niş 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie. 

11. Obsługa komunikacyjna z drogi 48 KDL  
i 47 KDZ. 
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§ 21. Tereny oznaczone symbolami: 8 MN, 9 MN, 
10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 15MN,  
16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN. 

1. Podstawowe przeznaczenie - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. W północno - wschodnim naroşniku terenu  
8 MN, w obrębie terenu oznaczonego symbolem (U) 
ustala się lokalizację zabudowy usługowej. 

3. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) garaşe i obiekty gospodarcze związane z prze-
znaczeniem podstawowym; 

2) parkingi; 

3) ogrody przydomowe; 

4) zieleń urządzona; 

5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

4. Na wszystkich terenach dopuszcza się lokali-
zację obiektów usługowych - w tym handlu i alterna-
tywnie lub łącznie administracji - o gabarytach bu-
dynków mieszkalnych oraz przeznaczenie pomiesz-
czeń w budynkach mieszkalnych na cele usługowe. 

5. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rze-
mieślniczych i warsztatów samochodowych. 

6. Dopuszcza się korektę przebiegu północno  
- wschodniej linii rozgraniczającej terenu 8 MN po 
wykonaniu projektu skrzyşowania dróg 45 KDL  
z 48 KDL. 

7. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kośń zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne plus 
poddasze uşytkowe. Dopuszcza się podpiwniczanie 
projektowanych budynków. 

8. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej ustala się dachy strome, o symetrycz-
nych spadkach połaci, wielospadowe, o kącie nachy-
lenia połaci głównych minimum 30 stopni. 

9. Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaŝ-
nik zabudowy nieruchomości (wartośń stanowiąca 
stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich 
stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie nieru-
chomości do powierzchni tej nieruchomości) - 0,3. 

10. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik 
powierzchni biologicznie czynnych - 40% dla kaşdej 
nieruchomości. 

11. Projektując podziały nieruchomości w obrę-
bie terenu 19 MN naleşy wydzieliń minimum dwa 
przejścia piesze z drogi 58 KDW do terenu 20 ZP, 
US, o minimalnej szerokości 5m kaşde. 

12. Przejścia piesze wydzielone w obrębie terenu 
19 MN mogą byń wykorzystywane jako dojazd do 
stacji transformatorowej ewentualnie lokalizowanej 
w obrębie terenu 20 ZP, US. 

13. W obrębie terenów 8 MN i 14 MN ustala się 
realizację stacji transformatorowych, których orien-
tacyjne lokalizacje wskazano na rysunku planu (E). 

14. Obsługa komunikacyjna: 

1) terenu 8 MN - z dróg lokalnych 45 i 48 KDL  
i drogi wewnętrznej 49 KDW; 

2) terenu 9 MN - z projektowanych dróg we-
wnętrznych 49 i 50 KDW; 

3) terenu 10 MN - z projektowanej drogi we-
wnętrznej 50 KDW oraz za pośrednictwem dro-
gi lub dróg wewnętrznych wydzielonych w wy-
niku podziałów nieruchomości; 

4) terenu 11 MN - z dróg 51 KDL, 53 KDW, 54 KDL, 
57 KDL oraz za pośrednictwem dróg wewnętrz-
nych wydzielonych w wyniku podziałów nieru-
chomości; 

5) terenu 12 MN - z projektowanych dróg we-
wnętrznych 52 i 53 KDW; 

6) terenu 13 MN - z projektowanej drogi lokalnej 
45 KDL i projektowanej drogi wewnętrznej  
52 KDW; 

7) terenu 14 MN - z projektowanych dróg 45 KDL  
i 54 KDL oraz 55 KDW; 

8) terenu 15 MN - z projektowanych dróg we-
wnętrznych 55 i 56 KDW; 

9) terenu 16 MN - z projektowanych dróg 42 KDL, 
54 KDL, 56 KDW i 57 KDL oraz za pośrednic-
twem dróg wewnętrznych wydzielonych w wy-
niku podziałów nieruchomości; 

10) terenu 17 MN - z projektowanych dróg 42 KDL, 
58 KDW, 59 KDW, 60 KDD oraz za pośrednic-
twem drogi lub dróg wewnętrznych wydzielo-
nych w wyniku podziałów nieruchomości; 

11) terenu 18 MN - z projektowanych dróg we-
wnętrznych 58 i 59 KDW; 

12) terenu 19 MN - z projektowanych dróg - lokal-
nej 42 KDL i wewnętrznej 58 KDW oraz dróg 
wewnętrznych wydzielonych w wyniku podzia-
łów nieruchomości. 

§ 22. Teren oznaczony symbolem: 20 ZP, US. 

1. Podstawowe przeznaczenie - teren zieleni 
urządzonej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń 
rekreacyjno - sportowych po przeprowadzeniu rekul-
tywacji nieczynnego wyrobiska. 

2. Dla wypełnienia wyrobiska dopuszcza się 
składowanie mas ziemnych i gruzu, ustalając zakaz 
składowania innych odpadów. 

3. Dopuszcza się lokalizację sieci, obiektów  
i urządzeń infrastruktury technicznej za wyjątkiem 
stacji bazowych telefonii komórkowej. Na rysunku 
planu wskazano orientacyjną lokalizację projekto-
wanej stacji transformatorowej (E). 

4. Obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej  
60 KDD, z zastrzeşeniem ustaleń § 21 ust. 12 niniej-
szej uchwały. 

§ 23. Tereny oznaczone symbolami: 21 KS,  
22 KS. 

1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zespół ga-
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raşy boksowych. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) wewnętrzne drogi dojazdowe; 

2) zieleń urządzona; 

3) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

3. Nie dopuszcza się adaptacji garaşy na warsz-
taty. Naprawy pojazdów mogą byń prowadzone 
jedynie w zakresie niezawodowym i dotyczyń jedy-
nie napraw bieşących. 

4. W zachodniej części terenu 22 KS ustala się 
wydzielenie działki przeznaczonej pod lokalizację 
zbiornika wyrównawczego wody pitnej wraz z in-
nymi towarzyszącymi sieciami i urządzeniami infra-
struktury technicznej (W). 

5. Dopuszcza się korektę przebiegu wschodniej 
linii rozgraniczającej terenu 21 KS i zachodniej linii 
rozgraniczającej terenu 22 KS po przesądzeniu prze-
biegu drogi 61 KDD. Dopuszcza się korektę przebie-
gu północno - wschodniej i wschodniej linii rozgra-
niczającej terenu 22 KS w przypadku korekty linii 
rozgraniczających dróg 57 KDL i 61 KDD (zgodnie  
z ustaleniami § 54 ust. 4 niniejszej uchwały). 

6. W przypadku korekty przebiegu zachodniego 
odcinka drogi 61 KDD nieprzekraczalne linie zabu-
dowy naleşy wyznaczyń w odległości 6m od jej linii 
rozgraniczających. 

7. Obsługa komunikacyjna: 

1) terenu 21 KS - z projektowanych dróg dojaz-
dowych 60 i 61 KDD; 

2) terenu 22 KS - z projektowanych dróg 57 KDL, 
60 KDD i 61 KDD oraz za pośrednictwem drogi 
wewnętrznej (KDW). 

§ 24. Teren oznaczony symbolem: 23 ZL, ZP, US. 

1. Podstawowe przeznaczenie - teren lasu, ziele-
ni urządzonej i urządzeń rekreacyjno - sportowych. 

2. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury, ścieşek spacerowych oraz sieci, obiektów  
i urządzeń infrastruktury technicznej za wyjątkiem 
stacji bazowych telefonii komórkowej, z zastrzeşe-
niem ust. 5. 

3. W północno - wschodnim naroşniku, w obrę-
bie terenu oznaczonego jako (T/U) znajduje się wie-
şa Bismarcka - do bezwzględnego zachowania. Do-
puszcza się zachowanie obecnej funkcji budynku 
związanej z radiotelekomunikacją lub jego adaptację 
na cele usługowe, w szczególności na punkt wido-
kowy (zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2, 3 i 4 niniej-
szej uchwały). 

4. Ustala się zakaz rozbudowywania i nadbudo-
wywania kubatury wieşy. 

5. Dopuszcza się zachowanie istniejących urzą-
dzeń teletechnicznych na wieşy Bismarcka, przed 
realizacją nowych urządzeń naleşy uzyskań opinię 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

6. Dopuszcza się zachowanie i remont istnieją-
cego amfiteatru. 

7. Dopuszcza się zachowanie istniejącego bu-
dynku zlokalizowanego w sąsiedztwie amfiteatru, 
jego remont i adaptację na cele usługowe lub zastą-
pienie go nowym obiektem usługowym. 

8. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kośń budynku usługowego, o którym mowa w ustę-
pie 7 – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze 
uşytkowe. 

9. Dla projektowanego budynku, o którym mowa 
w ust. 7 ustala się dach stromy. 

10. Dopuszcza się korektę północno - wschodniej 
linii rozgraniczającej po wykonaniu projektu skrzy-
şowania dróg 61 KDD i 62 KDD (zgodnie z ustale-
niami § 54 ust. 4 niniejszej uchwały). 

11. Obsługa komunikacyjna terenu - z istnieją-
cych i projektowanych dróg dojazdowych 61, 62, 64  
i 65 KDD. 

12. Nie ogranicza się moşliwości wytyczania nie-
zbędnych dróg wewnętrznych o minimalnej szero-
kości pasa drogowego 7m. 

§ 25. Teren oznaczony symbolem: 24 W. 

1. Podstawowe przeznaczenie - teren wodocią-
gowej infrastruktury technicznej wraz z towarzyszą-
cymi obiektami gospodarczymi. 

2. Dopuszcza się lokalizację innych sieci, obiek-
tów i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjąt-
kiem stacji bazowych telefonii komórkowej. 

3. Obsługa komunikacyjna - z drogi dojazdowej 
61 KDD. 

§ 26. Teren oznaczony symbolem: 25 MN. 

1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa 
mieszkaniowa o niskiej intensywności. 

2. Dopuszcza się adaptację pomieszczeń w bu-
dynkach mieszkalnych lub całych budynków na cele 
usługowe. 

3. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) obiekty gospodarcze i garaşe związane z prze-
znaczeniem podstawowym; 

2) parkingi; 

3) ogrody przydomowe; 

4) zieleń urządzona; 

5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

4. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rze-
mieślniczych i warsztatów samochodowych. 

5. Dopuszcza się zachowanie istniejących bu-
dynków zlokalizowanych w obrębie działki Nr 201 
(zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 2 i 3 niniejszej 
uchwały). 

6. Dla ewentualnie lokalizowanych nowych bu-
dynków ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
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kośń zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne plus 
poddasze uşytkowe. Dopuszcza się podpiwniczanie 
projektowanych budynków. 

7. Projektując nowe zainwestowanie naleşy 
uwzględniń istniejącą, wartościową zieleń wysoką 
(zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 5, 7 i 8 niniejszej 
uchwały) oraz lokalizację istniejących sieci infra-
struktury technicznej. 

8. Dopuszcza się podział terenu pod warunkiem 
zapewnienia wydzielanym działkom dostępu do 
drogi publicznej. 

9. Obsługa komunikacyjna - z projektowanej 
drogi dojazdowej 62 KDD oraz za pośrednictwem 
istniejącej drogi wewnętrznej (KDW) wydzielonej  
w obrębie terenu 27 KS. 

§ 27. Teren oznaczony symbolem: 26 G. 

1. Podstawowe przeznaczenie - teren gazowej 
stacji redukcyjno - pomiarowej. 

2. Dopuszcza się lokalizację innych sieci, obiek-
tów i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjąt-
kiem stacji bazowych telefonii komórkowej. 

3. Na terenie stacji nie dopuszcza się nawania-
nia. 

4. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istnieją-
cym. 

§ 28. Teren oznaczony symbolem: 27 KS. 

1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zespół ga-
raşy boksowych. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) wewnętrzne drogi dojazdowe; 

2) zieleń urządzona; 

3) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

3. Dopuszcza się lokalizację w części południo-
wej parterowej zabudowy usługowej. 

4. Nie dopuszcza się adaptacji garaşy na warsz-
taty. Naprawy pojazdów mogą byń prowadzone 
jedynie w zakresie niezawodowym i dotyczyń jedy-
nie napraw bieşących. 

5. Ustala się zachowanie istniejącej wewnętrznej 
drogi dojazdowej dopuszczając poszerzenie jej pasa 
drogowego. 

6. Obsługa komunikacyjna - z istniejących dróg 
dojazdowych 62 i 64 KDD oraz za pośrednictwem 
dróg wewnętrznych. 

§ 29. Teren oznaczony symbolem: 28 MN. 

1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Dopuszcza się przeznaczanie pomieszczeń  
w budynkach mieszkalnych na cele usługowe. 

3. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) obiekty gospodarcze i garaşe związane z prze-

znaczeniem podstawowym; 

2) parkingi; 

3) ogrody przydomowe; 

4) zieleń urządzona; 

5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

4. W południowej części terenu dopuszcza się 
lokalizację budynku lub budynków o funkcji pod-
stawowej wyłącznie usługowej. 

5. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rze-
mieślniczych i warsztatów samochodowych. 

6. Dopuszcza się korektę przebiegu północno  
- zachodniej linii rozgraniczającej po wykonaniu 
projektu skrzyşowania dróg 61 KDD i 62 KDD. 

7. Dopuszcza się zachowanie istniejącego bu-
dynku zlokalizowanego na działce Nr 212/1 (zgodnie  
z ustaleniami § 6 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały). 

8. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kośń zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne plus 
poddasze uşytkowe. Dopuszcza się podpiwniczanie 
projektowanych budynków. 

9. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej ustala się dachy strome, o symetrycz-
nych spadkach połaci, wielospadowe, o kącie nachy-
lenia połaci głównych minimum 30 stopni. 

10. Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaŝ-
nik zabudowy nieruchomości - 0,3. 

11. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik 
powierzchni biologicznie czynnych - 40% dla kaşdej 
nieruchomości. 

12. Projektując nową zabudowę kubaturową na-
leşy uwzględniń istniejącą, wartościową zieleń wy-
soką (zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 5, 7 i 8 niniejszej 
uchwały) oraz przebiegi istniejących sieci infrastruk-
tury technicznej. 

13. Dopuszcza się podział terenu pod warunkiem 
zapewnienia wydzielanym działkom dostępu do 
drogi publicznej. 

14. Obsługa komunikacyjna z dróg dojazdowych 
61, 62 i 64 KDD. 

§ 30. Teren oznaczony symbolem: 29 MW. 

1. Podstawowe przeznaczenie - zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Dopuszcza się lokalizację obiektów usługo-
wych oraz przeznaczanie pomieszczeń w budynkach 
mieszkalnych na cele usługowe. 

3. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) obiekty gospodarcze związane z przeznacze-
niem podstawowym; 

2) parkingi; 

3) place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe; 

4) zieleń urządzona; 
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5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

4. W północnej części terenu - na wschód od 
drogi 61 KDD - dopuszcza się lokalizację nowego 
zespołu garaşy boksowych. 

5. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rze-
mieślniczych i warsztatów samochodowych. 

6. Nie ogranicza się moşliwości wytyczania nie-
zbędnych dróg wewnętrznych (zgodnie z ustalenia-
mi § 13 ust. 4 niniejszej uchwały). 

7. Dopuszcza się korektę przebiegu północnej li-
nii rozgraniczającej po wykonaniu projektu skrzyşo-
wania dróg 57 KDL i 63 KDD. 

8. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kośń zabudowy usługowej - 2 kondygnacje nad-
ziemne plus poddasze uşytkowe, a mieszkaniowej  
- 4 kondygnacje nadziemne plus poddasze uşytko-
we. Dopuszcza się podpiwniczanie projektowanych 
budynków. 

9. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik 
powierzchni biologicznie czynnych - 25% dla kaşdej 
nieruchomości. Ustala się maksymalny dopuszczal-
ny wskaŝnik zabudowy nieruchomości - 0,3. 

10. Projektując nowe zainwestowanie naleşy 
uwzględniń przebieg istniejącej magistrali wodocią-
gowej. 

11. Ustala się lokalizację szpaleru zieleni wyso-
kiej - jak w rysunku planu. 

12. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
dopuszcza się odstępstwo od ustalonej w § 13 ust. 2 
pkt 1 minimalnej wymaganej ilości miejsc postojo-
wych ustalając wymóg lokalizacji nie mniej niş  
1, 2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie. 

13. Obsługa komunikacyjna z dróg dojazdowych 
61 i 63 KDD. 

§ 31. Teren oznaczony symbolem: 30 U. 

1. Podstawowe przeznaczenie - usługi oświaty 
(istniejące przedszkole). 

2. Dopuszcza się adaptację istniejącego budynku 
na inne cele usługowe. 

3. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) urządzenia rekreacyjne i sportowe związane  
z funkcją oświatową; 

2) parkingi; 

3) obiekty gospodarcze i socjalne związane z prze-
znaczeniem podstawowym; 

4) zieleń urządzona; 

5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

4. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istnieją-
cym. 

§ 32. Teren oznaczony symbolem: 31 MW. 

1. Podstawowe przeznaczenie - zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Dopuszcza się adaptację pomieszczeń w bu-
dynku mieszkalnym na cele usługowe. 

3. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) obiekty gospodarcze związane z przeznacze-
niem podstawowym; 

2) parkingi; 

3) place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe; 

4) zieleń urządzona; 

5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

4. Ustala się zakaz lokalizowania nowego zain-
westowania kubaturowego, za wyjątkiem obiektów 
gospodarczych, z zastrzeşeniem ust. 5. 

5. W obrębie działek Nr 373/20, 373/21 i 373/22  
- w stanie istniejącym zabudowanych parterowymi 
pawilonami usługowymi - dopuszcza się zachowa-
nie istniejących obiektów lub alternatywnie lokaliza-
cję nowej zabudowy usługowej, parterowej lub dwu-
kondygnacyjnej, ewentualnie z poddaszami uşytko-
wymi. Dla zabudowy usługowej nie obowiązują 
wskaŝniki, o których mowa w § 13 ust. 2. 

6. Ustala się zakaz dokonywania rozbudów  
i nadbudów istniejącego budynku mieszkalnego. 

7. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istnieją-
cym. 

§ 33. Teren oznaczony symbolem: 32 MW. 

1. Podstawowe przeznaczenie – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) usługi; 

2) obiekty gospodarcze związane z przeznacze-
niem podstawowym; 

3) parkingi; 

4) place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe; 

5) zieleń urządzona; 

6) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej, w szczególności zbiorniki wód 
opadowych i roztopowych. 

3. W obrębie całego terenu dopuszcza się lokali-
zację obiektów usługowych oraz adaptację pomiesz-
czeń w budynkach mieszkalnych na cele usługowe. 

4. W południowo - wschodniej części terenu wy-
znaczono obszar oznaczony jako (U), w obrębie któ-
rego ustala się lokalizację obiektów o funkcji usłu-
gowej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi, z dopuszczeniem lokalizacji placu 
targowego. 

5. Istniejące stacje transformatorowe zlokalizo-
wane w na działkach Nr 221/18 i 222/9 - do zacho-
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wania. 

6. Istniejące drogi wewnętrzne - do zachowania. 

7. Nie ogranicza się moşliwości wytyczania nie-
zbędnych dróg wewnętrznych (zgodnie z ustalenia-
mi § 13 ust. 4 niniejszej uchwały). 

8. W obrębie terenu ustala się lokalizację zbior-
nika wód opadowych i roztopowych, którego orien-
tacyjną lokalizację wskazano na rysunku planu (K). 

9. Ustala się zakaz dokonywania rozbudów  
i nadbudów istniejących budynków mieszkalnych. 

10. Dopuszcza się korektę przebiegu północno  
- zachodniego odcinka linii rozgraniczającej po wy-
konaniu projektu skrzyşowania dróg 57 KDL  
i 63 KDD. 

11. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kośń nowej zabudowy usługowej - 2 kondygnacje 
nadziemne plus poddasze uşytkowe, a zabudowy 
mieszkaniowej - 4 kondygnacje nadziemne plus 
poddasze uşytkowe. Dopuszcza się podpiwniczanie 
projektowanych budynków. 

12. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej ustala się dachy strome. 

13. W rysunku planu ustalono odrębne nieprze-
kraczalne linie zabudowy dla obiektów lokalizowa-
nych w obrębie terenu (U) oraz dla pozostałych 
obiektów. 

14. Lokalizując nową zabudowę naleşy uwzględ-
niń przebiegi istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej. 

15. Obsługa komunikacyjna z dróg: 51 KDL,  
57 KDL, 63 KDD i 64 KDD oraz za pośrednictwem 
wewnętrznych dróg dojazdowych. 

§ 34. Teren oznaczony symbolem: 33 KS. 

1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zespół ga-
raşy boksowych. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) zieleń urządzona; 

2) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

3. Nie dopuszcza się adaptacji garaşy na warsz-
taty. Naprawy pojazdów mogą byń prowadzone 
jedynie w zakresie niezawodowym i dotyczyń jedy-
nie napraw bieşących. 

4. Dopuszcza się korektę przebiegu północnej  
i wschodniej linii rozgraniczającej. 

5. Obsługa komunikacyjna - z ulicy 64 KDD. 

§ 35. Teren oznaczony symbolem: 34 MN, MW. 

1. Podstawowe przeznaczenie - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i alternatywnie lub 
łącznie wielorodzinna. 

2. Dopuszcza się adaptację istniejących budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych w całości lub  
w części na cele usługowe. 

3. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) obiekty usługowe; 

2) garaşe i obiekty gospodarcze związane z prze-
znaczeniem podstawowym; 

3) parkingi; 

4) place zabaw obiekty i urządzenia sportowe; 

5) zieleń urządzona; 

6) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

4. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rze-
mieślniczych i warsztatów samochodowych. 

5. W południowej części terenu, w pasie przyle-
gającym bezpośrednio do ulicy Świerczewskiego, 
dopuszcza się lokalizację nowych budynków miesz-
kalnych jedynie w obrębie działek 221/23 i 222/14. 

6. Dla budynków, o których mowa w ust. 5 nie-
przekraczalna linia zabudowy od strony ulicy Świer-
czewskiego winna stanowiń kontynuację linii zabu-
dowy wyznaczonej elewacjami frontowymi budyn-
ków mieszkalnych istniejących na jednej z przyle-
głych posesji. 

7. Dla nieruchomości połoşonych przy ulicy 
Świerczewskiego ustala się lokalizację projektowa-
nych budynków gospodarczych i garaşy w głębi 
posesji, w miejscach moşliwie najmniej widocznych 
z ulicy. 

8. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kośń - 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze 
uşytkowe - dla budynków usługowych, jednorodzin-
nych i małych domów mieszkalnych oraz 4 kondy-
gnacje nadziemne plus poddasze uşytkowe - dla 
pozostałych budynków wielorodzinnych. Dopuszcza 
się podpiwniczanie projektowanych budynków. 

9. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej ustala się dachy strome, o symetrycz-
nych spadkach połaci, o kącie nachylenia połaci 
głównych minimum 30 stopni. 

10. Istniejące budynki ujęte w ewidencji zabyt-
ków - do zachowania. 

11. Ustala się zakaz rozbudowywania lub nad-
budowywania budynków o walorach historycznych 
(zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2, 3 i 4 niniejszej 
uchwały). 

12. Projektując zainwestowanie w obrębie dzia-
łek Nr 222/12, 224 i 225/6 naleşy uwzględniń prze-
bieg istniejących sieci infrastruktury technicznej. 
Dopuszcza się przebudowę sieci na warunkach 
określonych przez ich administratorów. W przypad-
ku przebudowy istniejących sieci nieprzekraczalna 
linia zabudowy w obrębie działki Nr 222/12 winna 
stanowiń kontynuację linii zabudowy ustalonej na 
rysunku planu dla działek sąsiednich. 

13. Obsługa komunikacyjna - z ulicy Świerczew-
skiego oraz ulic 64 i 69 KDD. 

14. Dopuszcza się włączenie ewentualnie projek-
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towanej drogi wewnętrznej do ulicy 51 KDL ustala-
jąc jednocześnie zakaz realizacji wjazdów bramo-
wych od strony ulicy 51 KDL. 

§ 36. Tereny oznaczone symbolami: 35 MW,  
36 MW. 

1. Podstawowe przeznaczenie - zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) obiekty gospodarcze związane z przeznacze-
niem podstawowym; 

2) place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe; 

3) parkingi; 

4) zieleń urządzona; 

5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

3. Za wyjątkiem obiektów gospodarczych ustala 
się zakaz lokalizowania nowego zainwestowania 
kubaturowego, z zastrzeşeniem ust. 4. 

4. We wschodniej części terenu 35 MW dopusz-
cza się lokalizację obiektu usługowego o powierzch-
ni zabudowy do 100m2. 

5. Dopuszcza się adaptację pomieszczeń w bu-
dynkach mieszkalnych na cele usługowe. 

6. Dopuszcza się korektę przebiegu północnej li-
nii rozgraniczającej terenu 35 MW. 

7. Dla budynku usługowego ustala się maksy-
malną dopuszczalną wysokośń - 2 kondygnacje nad-
ziemne i dach stromy. 

8. Ustala się zakaz dokonywania rozbudów  
i nadbudów istniejących budynków mieszkalnych. 

9. Ustala się nasadzenie szpaleru zieleni wyso-
kiej wzdłuş zachodniej linii rozgraniczającej terenu  
36 MW. 

10. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istnie-
jącym. 

§ 37. Tereny oznaczone symbolami: 37 KS,  
38 KS. 

1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zespół ga-
raşy boksowych. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) wewnętrzne drogi dojazdowe; 

2) zieleń urządzona; 

3) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

3. Istniejąca stacja transformatorowa zlokalizo-
wana w obrębie terenu 37 KS, na działce Nr 373/5  
- do zachowania. 

4. Nie dopuszcza się adaptacji garaşy na warsz-
taty. Naprawy pojazdów mogą byń prowadzone 
jedynie w zakresie niezawodowym i dotyczyń jedy-
nie napraw bieşących. 

5. Dopuszcza się powiększenie istniejącego ze-
społu garaşy poprzez przesunięcie linii rozgranicza-
jącej terenu 37 KS na wschód oraz terenu 38 KS na 
południe - jak na rysunku planu. 

6. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istnieją-
cym. 

§ 38. Teren oznaczony symbolem: 39 U. 

1. Podstawowe przeznaczenie - szeroko rozu-
miane usługi - w tym handel i administracja. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) parkingi; 

2) obiekty gospodarcze i socjalne związane z prze-
znaczeniem podstawowym; 

3) zieleń urządzona; 

4) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. 

3. Istniejący budynek ujęty w ewidencji zabyt-
ków oraz połoşona na wschód od budynku zieleń 
urządzona - do zachowania 

4. Ustala się zakaz rozbudowywania lub nadbu-
dowywania budynku o walorach historycznych 
(zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2, 3 i 4 niniejszej 
uchwały). 

5. Dopuszcza się zachowanie pozostałych bu-
dynków i ich remonty, przebudowy i nadbudowy,  
z zachowaniem ustaleń § 6 ust. 2 i 3 niniejszej 
uchwały. 

6. Dopuszcza się zastąpienie istniejącej zabudo-
wy nowymi obiektami, z zastrzeşeniem ust. 3. 

7. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kośń - 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze 
uşytkowe. 

8. Dla projektowanej zabudowy usługowej ustala 
się dachy strome, o symetrycznych spadkach połaci, 
o kącie nachylenia połaci głównych minimum  
30 stopni. 

9. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istnieją-
cym. 

§ 39. Teren oznaczony symbolem: 40 MW. 

1. Podstawowe przeznaczenie - zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) obiekty gospodarcze związane z przeznacze-
niem podstawowym; 

2) parkingi; 

3) place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe; 

4) zieleń urządzona; 

5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

3. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rze-
mieślniczych i warsztatów samochodowych. 
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4. Dopuszcza się adaptację pomieszczeń w bu-
dynkach mieszkalnych na cele usługowe. 

5. Ustala się zachowanie istniejących dróg we-
wnętrznych. 

6. Za wyjątkiem obiektów gospodarczych ustala 
się zakaz lokalizowania nowego zainwestowania 
kubaturowego. 

7. Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów gospo-
darczych w pasie pomiędzy istniejącym budynkiem 
mieszkalnym, a ulicą Świerczewskiego. 

8. Ustala się zakaz dokonywania rozbudów  
i nadbudów istniejących budynków mieszkalnych. 

9. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istnieją-
cym. 

§ 40. Teren oznaczony symbolem: 41 MW. 

1. Podstawowe przeznaczenie - zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) obiekty usługowe; 

2) obiekty gospodarcze związane z przeznacze-
niem podstawowym; 

3) parkingi; 

4) place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe; 

5) zieleń urządzona; 

6) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

3. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rze-
mieślniczych i warsztatów samochodowych. 

4. Dopuszcza się adaptację pomieszczeń w bu-
dynkach mieszkalnych na cele usługowe. 

5. Istniejące stacje transformatorowe zlokalizo-
wane na działkach Nr 202 i 205 - do zachowania. 

6. Ustala się zachowanie istniejących dróg we-
wnętrznych. 

7. Ustala się zachowanie istniejącego zespołu 
garaşy dopuszczając pozostawienie towarzyszącego 
im budynku usługowego lub jego zastąpienie gara-
şami. 

8. Dopuszcza się adaptację istniejącego budynku 
mieszkalnego połoşonego na działce Nr 206/1  
w całości lub w części na cele usługowe z zastrzeşe-
niem ustaleń ust. 17. 

9. Ustala się przebudowę lub zastąpienie parte-
rowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na 
działce Nr 204/33 nowym budynkiem usługowym  
- parterowym lub dwukondygnacyjnym, ewentual-
nie z poddaszem uşytkowym lub jego zastąpienie 
zielenią urządzoną. 

10. Na działce Nr 204/35 ustala się zastąpienie 
istniejących parterowych pawilonów usługowych 
nową zabudową usługową, parterową lub dwukon-
dygnacyjną, ewentualnie z poddaszami uşytkowymi 
lub zielenią urządzoną. 

11. Dopuszcza się adaptację istniejącego budynku 
usługowego zlokalizowanego na działce Nr 203/11  
w całości lub w części na cele mieszkaniowe. 

12. Dopuszcza się adaptację istniejącego budyn-
ku mieszkalnego połoşonego na działce Nr 207  
w całości lub w części na cele usługowe. 

13. Dla zabudowy, o której mowa w ust. 8, 9, 10, 
11 i 12 nie obowiązują wskaŝniki ustalone w § 13 
ust. 2. 

14. Dla projektowanych budynków usługowych 
ustala się dachy strome. 

15. Za wyjątkiem obiektów gospodarczych ustala 
się zakaz lokalizowania nowego zainwestowania 
kubaturowego, z zastrzeşeniem ust. 9 i 10. 

16. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów gospo-
darczych na terenach bezpośrednio przyległych do 
ulicy Świerczewskiego. 

17. Obejmuje się ochroną istniejące budynki uję-
te w ewidencji zabytków, ustalając zakaz ich rozbu-
dowywania lub nadbudowywania (zgodnie z ustale-
niami § 8 ust. 2, 3 i 4 niniejszej uchwały). 

18. Ustala się zakaz dokonywania rozbudów  
i nadbudów istniejących wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych. 

19. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istnie-
jącym. 

§ 41. Teren oznaczony symbolem: 42 KDL. 

1. Projektowana ulica lokalna jednojezdniowa, 
dwupasowa. 

2. Ustala się przekrój uliczny z obustronnym 
chodnikiem 

3. Ustala się minimalną szerokośń pasa drogo-
wego - 15m. 

4. W liniach rozgraniczających dopuszcza się lo-
kalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 42. Tereny oznaczone symbolami: 43 KDD,  
44 KDD. 

1. Projektowane ulice dojazdowe jednojezdnio-
we, dwupasowe. 

2. Ustala się przekrój uliczny z jednostronnym 
lub obustronnym chodnikiem. 

3. Ustala się minimalną szerokośń pasa drogo-
wego - 15m. 

4. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza 
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 43. Teren oznaczony symbolem: 45 KDL. 

1. Projektowana ulica lokalna, jednojezdniowa, 
dwupasowa. 

2. Ustala się przekrój uliczny z obustronnym 
chodnikiem. 

3. Ustala się minimalną szerokośń pasa drogo-
wego - 20m. 

4. W obrębie linii rozgraniczających dopuszcza 
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się lokalizację przystanków komunikacji publicznej, 
wiat przystankowych oraz w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi tymczasowych obiektów jak np. kioski gaze-
towe, budki telefoniczne, a takşe sieci infrastruktury 
technicznej. 

5. Ustala się nasadzenie zieleni wysokiej o charak-
terze izolacyjnym - jak na rysunku planu z uwzględ-
nieniem projektowanych wjazdów na posesje. 

6. Dopuszcza się korektę przebiegu linii rozgrani-
czających wschodniego odcinka po wykonaniu pro-
jektów skrzyşowania z ulicą Łęgowską oraz drogą  
48 KDL. 

§ 44. Teren oznaczony symbolem: 46 KDZ. 

1. Rezerwa terenu pod korektę trasy północnego 
odcinka ulicy Łęgowskiej oraz przebudowę jej skrzy-
şowania z obwodnicą. 

2. Dopuszcza się korektę linii rozgraniczających 
po wykonaniu projektu skrzyşowania. 

3. W liniach rozgraniczających dopuszcza się re-
alizację sieci infrastruktury technicznej. 

§ 45. Teren oznaczony symbolem: 47 KDZ. 

1. Odcinek istniejącej ulicy Łęgowskiej - zbior-
czej, jednojezdniowej, dwupasowej. 

2. Ustala się przekrój uliczny. 

3. Przebieg linii rozgraniczających ustalono na 
rysunku planu. Dopuszcza się ich korektę w przy-
padku konieczności przebudowy skrzyşowania  
z obwodnicą oraz po przesądzeniu o geometrii 
skrzyşowania z projektowaną drogą lokalną 45 KDL. 

4. W obrębie linii rozgraniczających dopuszcza 
się lokalizację przystanków komunikacji publicznej, 
wiat przystankowych oraz w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi tymczasowych obiektów jak np. kioski gaze-
towe, budki telefoniczne, a takşe sieci infrastruktury 
technicznej. 

§ 46. Teren oznaczony symbolem: 48 KDL. 

1. Ulica lokalna jednojezdniowa, dwupasowa. 

2. Ustala się przekrój uliczny z obustronnym 
chodnikiem. 

3. Ustala się minimalną szerokośń pasa drogo-
wego - 15m. 

4. Dopuszcza się korektę przebiegu północnych 
linii rozgraniczających po wykonaniu projektu skrzy-
şowania z drogą 45 KDL. 

5. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza 
się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

§ 47. Tereny oznaczone symbolami: 49 KDW,  
50 KDW. 

1. Wewnętrzne ulice dojazdowe. 

2. Ustala się przekrój uliczny z minimum jedno-
stronnym chodnikiem. 

3. Ustala się minimalną szerokośń linii rozgrani-
czających - 9m. 

4. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza 
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 48. Teren oznaczony symbolem: 51 KDL. 

1. Projektowana ulica lokalna jednojezdniowa, 
dwupasowa. 

2. Ustala się przekrój uliczny z jednostronnym 
lub obustronnym chodnikiem. 

3. Przebiegi linii rozgraniczających ustalono na 
rysunku planu. 

4. W liniach rozgraniczających dopuszcza się lo-
kalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 49. Tereny oznaczone symbolami: 52 KDW,  
53 KDW. 

1. Wewnętrzne ulice dojazdowe. 

2. Ustala się przekrój uliczny z minimum jedno-
stronnym chodnikiem. 

3. Ustala się minimalną szerokośń linii rozgrani-
czających - 9m. 

4. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza 
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 50. Teren oznaczony symbolem: 54 KDL. 

1. Projektowana ulica lokalna jednojezdniowa, 
dwupasowa. 

2. Ustala się przekrój uliczny z obustronnym 
chodnikiem. 

3. Przebiegi linii rozgraniczających ustalono na 
rysunku planu. 

4. W liniach rozgraniczających dopuszcza się lo-
kalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 51. Tereny oznaczone symbolami: 55 KDW,  
56 KDW. 

1. Wewnętrzne ulice dojazdowe. 

2. Ustala się przekrój uliczny z minimum jedno-
stronnym chodnikiem. 

3. Ustala się minimalną szerokośń linii rozgrani-
czających - 9m. 

4. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza 
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 52. Teren oznaczony symbolem: 57 KDL. 

1. Projektowana ulica lokalna jednojezdniowa, 
dwupasowa. 

2. Ustala się przekrój uliczny z obustronnym 
chodnikiem. 

3. Przebiegi linii rozgraniczających ustalono na 
rysunku planu. 

4. W liniach rozgraniczających dopuszcza się lo-
kalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 53. Tereny oznaczone symbolem: 58 KDW,  
59 KDW. 

1. Wewnętrzne ulice dojazdowe. 
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2. Ustala się przekrój uliczny z minimum jedno-
stronnym chodnikiem. 

3. Ustala się minimalną szerokośń linii rozgrani-
czających - 9m. 

4. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza 
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 54. Tereny oznaczone symbolami: 60 KDD,  
61 KDD, 62 KDD. 

1. Ulice dojazdowe, jednojezdniowe, dwupaso-
we. 

2. Ustala się przekrój uliczny z jednostronnym 
chodnikiem. 

3. Ustala się szerokośń linii rozgraniczających  
- jak na rysunku planu, z zastrzeşeniem ust. 4. 

4. Dopuszcza się przesunięcie zachodniego od-
cinka drogi 61 KDD w kierunku zachodnim, zwęşenie 
pasa drogowego na odcinku wschodnim oraz korek-
tę przebiegu orientacyjnych linii rozgraniczających 
po wykonaniu projektu skrzyşowania z drogą  
62 KDD. 

5. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza 
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 55. Teren oznaczony symbolem: 63 KDD. 

1. Istniejąca ulica dojazdowa, jednojezdniowa, 
dwupasowa. 

2. Szerokośń linii rozgraniczających - jak na ry-
sunku planu. 

3. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza 
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 56. Teren oznaczony symbolem: 64 KDD. 

1. Ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwupaso-
wa. 

2. Ustala się przekrój uliczny co najmniej z jed-
nostronnym chodnikiem. 

3. Minimalna szerokośń linii rozgraniczających  
- jak na rysunku planu, z zastrzeşeniem ust. 4. 

4. Dopuszcza się korektę przebiegu orientacyj-
nych linii rozgraniczających. 

5. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza 
się wydzielanie miejsc postojowych oraz lokalizo-
wanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej. 

§ 57. Tereny oznaczone symbolami: 65 KDD,  
66 KDD. 

1. Istniejące ulice dojazdowe. 

2. Szerokośń linii rozgraniczających - jak w stanie 
istniejącym. 

3. W odniesieniu do drogi 66 KDD dopuszcza się 
korektę przebiegu południowo - zachodniej linii roz-
graniczającej i zwęşenie istniejącego pasa drogowe-
go na odcinku południowym. 

4. W liniach rozgraniczających drogi 66 KDD do-
puszcza się wydzielanie miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych. 

5. W liniach rozgraniczających obu ulic dopusz-
cza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 58. Teren oznaczony symbolem: 67 KDW 

1. Istniejąca wewnętrzna ulica dojazdowa. 

2. Szerokośń linii rozgraniczających - jak w stanie 
istniejącym, z dopuszczeniem poszerzenia linii roz-
graniczających w kierunku północno - wschodnim  
- jak na rysunku planu. 

§ 59. Tereny oznaczone symbolami: 68 KDD,  
69 KDD. 

1. Istniejące ulice dojazdowe. 

2. Ustala się poszerzenie pasa drogowego ulicy 
69 KDD na odcinku południowym poprzez korektę 
wschodniej linii rozgraniczającej. 

3. Dopuszcza się poszerzenie pasa drogi 68 KDD 
w kierunku zachodnim. 

4. W liniach rozgraniczających drogi 69 KDD do-
puszcza się wydzielanie miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych. 

5. W liniach rozgraniczających obu ulic dopusz-
cza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej. 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu 

§ 60. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
oraz podziału nieruchomości objętych planem. 

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieru-
chomości z ustaleniami planu naleşy ustaliń, czy 
przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest 
zgodne z planem oraz czy istnieje moşliwośń zgod-
nego z planem zagospodarowania działek gruntu. 

2. Ustala się minimalną szerokośń frontu wydzie-
lanych działek: 

1) 8m - dla jednorodzinnego segmentu w zabu-
dowie szeregowej; 

2) 15m - dla segmentu w zabudowie mieszkanio-
wej bliŝniaczej; 

3) 20m - dla wolnostojącej zabudowy mieszka-
niowej; 

4) 30m - dla obiektów produkcyjnych, rzemieślni-
czych i usługowych. 

3. Dopuszcza się odstąpienie od ustalonych mi-
nimalnych szerokości frontów w przypadku działek  
o nieregularnych kształtach. 

4. Wydzielane działki winny posiadań dostęp do 
ustalonych w planie dróg publicznych - bezpośredni 
lub pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne. Dla za-
pewnienia dostępu do dróg publicznych dopuszcza 
się ustalanie słuşebności drogowej. 

5. Wymagania dotyczące minimalnej szerokości 
pasów drogowych dróg wewnętrznych określono  
w § 13 ust. 4, a przejśń pieszych w § 13 ust. 5 niniej-
szej uchwały. 
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6. W granicach objętych planem wyznaczono 
obszar wymagający przeprowadzenia procedury 
scalenia i podziału nieruchomości, którego granice 
przedstawiono na rysunku planu. 

§ 61. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania terenów. 

1. Dopuszcza się tymczasowe uşytkowanie nie-
ruchomości jak w stanie istniejącym. 

2. W obrębie terenu 20 ZP, US dopuszcza się 
składowanie mas ziemnych i gruzu do czasu wypeł-
nienia wyrobiska. 

3. Poza terenami dróg na niezabudowanych te-
renach mogą byń lokalizowane - jako czasowe - nie-
uciąşliwe obiekty gospodarcze, obiekty i urządzenia 
gospodarki komunalnej, składy materiałów budow-
lanych, zaplecza budów itp. 

§ 62. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.  

Ustala się stawkę procentową słuşącą naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wy-

sokości: 

1) 1% dla terenów będących własnością gminy 
oraz terenów połoşonych w pasach drogowych 
istniejących i projektowanych dróg; 

2) 30% dla pozostałych terenów. 

Rozdział 5 

Ustalenia końcowe 

§ 63. W przypadku zmiany nazw instytucji, nu-
merów działek lub nazw ulic uşytych w uchwale 
odpowiednie ustalenia naleşy stosowań do tych 
zmian, co nie wymaga przeprowadzenia procedury 
zmiany planu. 

§ 64. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Świebodzina. 

§ 65. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIX/371/09 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 30 marca 2009r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach 

ich finansowania 

1. Teren objęty ustaleniami planu jest w stanie 
istniejącym w części zabudowany i zainwesto-
wany oraz wyposaşony w sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej: sień wodociągową, 
kanalizację sanitarną i deszczową, sień gazową 
niskiego i średniego ciśnienia, sieci elektro-
energetyczne i teletechniczne, sień oświetlenia 
ulicznego oraz sieci ciepłownicze. Na północ od 
istniejącego zainwestowania miejskiego znaj-
dują się tereny wolne od zabudowy i nieuzbro-
jone, które przeznacza się pod poszerzenie ist-
niejącego zainwestowania Świebodzina. 

2. W związku z lokalizacją obszaru objętego pla-
nem w bezpośrednim sąsiedztwie w pełni 
uzbrojonych terenów istniejącego zainwesto-
wania miejskiego jego uzbrojenie w sieci  
i urządzenia infrastruktury technicznej jest sto-
sunkowo łatwe i polega na rozbudowie istnie-
jących systemów sieci sanitarnych, gazowych, 
elektroenergetycznych, teletechnicznych i cie-
płowniczych. 

3. Zagospodarowanie terenu ustalone w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego wymaga budowy sieci dróg lokalnych  
i dojazdowych wraz z chodnikami i oświetle-
niem, a takşe nowych sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmia-
nami) do zadań własnych gminy naleşą  
w szczególności: zaopatrzenie w wodę, kanali-
zację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komu-
nalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz 
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodli-
wienie odpadów komunalnych, zaopatrzenie  
w energię elektryczną, cieplną i gaz oraz reali-
zacja dróg gminnych. 

5. Koszty związane z budową dróg oraz towarzy-
szących im chodników i oświetlenia, a takşe 
kanalizacji deszczowej będą finansowane przez 
gminę. 

6. Wyszczególnienie prognozowanych wydatków 
na poszczególne zadania: 

1) budowa dróg publicznych - 14 358 000,00zł; 

2) pozyskanie terenów pod drogi - 3 045 000,00zł; 

3) budowa kanalizacji deszczowej - 4 021 000,00zł; 

4) prace geodezyjne oraz przygotowywane doku-
mentacje - 2 756 000,00zł. 

7. Zakłada się realizację poszczególnych inwesty-
cji etapami w latach 2009 - 2021. 

8. Ŝródłem finansowania inwestycji, o których 
mowa w ust. 5 i 6 będzie budşet gminy, ewen-
tualne kredyty i poşyczki, obligacje komunalne 
lub dotacje pochodzące z funduszy Unii Euro-
pejskiej i krajowych funduszy celowych. 

9. Dopuszcza się realizowanie inwestycji związa-
nych z budową dróg oraz realizacją sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej wg szczegóło-
wych warunków organizacji, realizacji i współ-
finansowania tych inwestycji określonych  
w przepisach odrębnych dotyczących partner-
stwa publiczno - prywatnego. 

10. W związku z powołaniem i przekazaniem przez 
gminę majątku w postaci sieci i urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych z terenu całej 
gminy, Zakładowi Wodociągów Kanalizacji  
i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebo-
dzinie inwestycje związane z budową systemu 
wodociągowego i kanalizacji sanitarnej będą 
realizowane i finansowane przez wyşej wymie-
niony Zakład - zgodnie z ustawą z dnia 7 czerw-
ca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŝ-
niejszą zmianą). 

11. Wyszczególnienie prognozowanych wydatków 
na poszczególne zadania: 

1) budowa sieci i urządzeń wodociągowych  
- 2 364 000,00zł; 

2) budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej  
- 3 830 000,00zł; 

3) prace geodezyjne oraz przygotowywane doku-
mentacje - 929 000,00zł. 

12. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komu-
nalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie przyjmie 
plan wieloletni, o którym mowa w art. 21  
ww. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie  
z załoşeniami niniejszego załącznika. 

13. Uzbrojenie terenu objętego planem w sieci  
i urządzenia elektroenergetyczne i związane  
z zaopatrzeniem w gaz będzie realizowane 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625  
z póŝniejszymi zmianami), na warunkach okre-
ślonych przez administratorów tych sieci. 

14. Realizacja sieci infrastruktury technicznej,  
w szczególności sieci wodociągowych oraz ka-
nalizacji deszczowej i sanitarnej, winna byń 
prowadzona równocześnie z budową dróg. 

15. Wszystkie podane wyşej koszty mają charakter 
szacunkowy. 
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Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXIX/371/09 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 

z dnia 30 marca 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do pro-
jektu planu 

W trakcie wyłoşenia dokumentacji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoşonego w obrębie pierwszym Świebodzina po-
między ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta 
Świebodzina do publicznego wglądu, tj. w okresie 
od 14 stycznia do 4 lutego 2009r., do projektu planu 
nie zgłoszono uwag. 

Po zakończeniu okresu wyłoşenia, w terminie usta-
lonym na składanie uwag do projektu planu uwagi 
zgłosili: 

- Teresa i Kazimierz Sajdyk, Urszula Olejnik  
i Mieczysława Woch - Paszkowska (wspólnota 
mieszkaniowa budynku przy Świerczewskiego 
44 w Świebodzinie), którzy postulowali zbada-
nie oddziaływania projektowanej drogi lokalnej 
oznaczonej symbolem 51 KDL na ich budynek 
oraz zmianę przebiegu projektowanej drogi na 
docinku południowym - przy włączeniu do ulicy 
Świerczewskiego, 

- HAUSNER Sp. z o.o., która wnosi o wprowa-
dzenie do części tekstowej ustaleń planu odno-
szących się do terenu oznaczonego symbolem 
29 MW zapisu ustalającego maksymalny do-
puszczalny wskaŝnik zabudowy nieruchomości 
o wartości 0,3. 

Burmistrz Świebodzina zgodnie z art. 17 pkt. 12 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z póŝniejszymi zmianami) i art. 42 pkt 1 ustawy  
z dnia 3 paŝdziernika 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,  
poz. 1227 z póŝniejszymi zmianami) rozpatrzył uwagi. 
Uwaga złoşona przez wspólnotę mieszkańców nie 
została uwzględniona. Przebieg drogi lokalnej został 
przesądzony jeszcze przed przystąpieniem do opra-
cowania niniejszego planu, w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. W decyzji tej 
został równieş zapisany wymóg wykonania eksper-
tyzy, o której mowa w piśmie mieszkańców. Drugą 
uwagę uwzględniono uzupełniając zapisy uchwały 
odnoszące się do terenu oznaczonego jako 29 MW  
o ustalenia dotyczące maksymalnego dopuszczal-
nego wskaŝnika zabudowy nieruchomości. 
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UCHWAŁA NR XXIX/389/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 z dnia 30 marca 2009r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzeniu stałych obwodów głosowania 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 
1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r.  
Nr 159, poz. 1547 z póŝn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów 
głosowania: Nr 2, Nr 10 utworzonych na terenie 
Gminy Świebodzin uchwałą Nr XLI/468/02 Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 28 czerwca 2002r. w spra-
wie utworzenia stałych obwodów głosowania 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego  
Nr 72, poz. 970), poprzez dopisanie nowych nazw 
ulic: 

- w obwodzie Nr 2: ulicy Bocznej, Podgórnej, 
Stromej, Na Skarpie, 

- w obwodzie Nr 10: ulicy Cisowej, Modrzewio-
wej, Sosnowej, Jaśminowej, Świerkowej, Jo-
dłowej. 

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania 
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, sta-
nowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz poda-
niu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajo-
wo przyjęty.  

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekaza-
niu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wybor-
czemu w Zielonej Górze. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Świebodzina. 

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 

 


