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UCHWAŁA NR LI/35/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

 
z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment Miasta Skierniewice  

położony w rejonie ulic: Nowobielańskiej, Armii Krajowej, M. Skłodowskiej-Curie i Widok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) i 
w związku z uchwałą Nr XXXIII/73/08 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uchwala, co 
nastĉpuje: 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu Miasta Skierniewice, połoŊonego w 
rejonie ulic: Nowobielańskiej, Armii Krajowej, M. 
C. Skłodowskiej i Widok, z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Skierniewice. 

§ 2. 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu Miasta 
Skierniewice, obejmującego rejon osiedla „Nowo-
bielańska”. 

2. Granice obszaru objĉtego planem miej-
scowym okreņla siĉ w czĉņci graficznej, stanowią-
cej załącznik do niniejszej uchwały. Przebieg tych 
granic, wyznaczają: 
1) od strony północno-wschodniej – ulica Dział-

kowa i ulica T. Skrzypka, droga wewnĉtrzna 
stanowiąca działkĉ nr 253 i ulica Armii Krajo-
wej; 

2) od strony południowo-wschodniej – ulica M. 
Skłodowskiej-Curie;  

3) od strony południowej – ulica Widok; 
4) od strony zachodniej – ulica Nowobielańska.  

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały, są: 

1) czĉņć graficzna planu (rysunek planu w skali 
1:1000), stanowiąca załącznik Nr 1, której treņć 
obowiązującą, stanowią: 
a) granice obszaru objĉtego planem, 
b) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i 

symbolem literowym dotyczącym ich prze-
znaczenia, 

c) linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania, 

d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii roz-
graniczających terenów o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodaro-
wania, 

e) linia zabudowy nieprzekraczalna, 
f) linia zabudowy nieprzekraczalna dla budyn-

ków mieszkalnych, 
g) linia zabudowy nieprzekraczalna dla budyn-

ków niemieszkalnych, 
h) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabu-

dowy, 
i) linie obowiązkowego usytuowania ņciany 

budynku w granicy,  
j) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii roz-

graniczających terenów o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodaro-
wania; 

2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2; 

3) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleŊą do zadań własnych 
gminy, stanowiące załącznik Nr 3. 

§ 4. Planem miejscowym ustala siĉ 30% 
stawkĉ procentową, słuŊącą naliczaniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci.  

§ 5. 1. Ilekroć w planie jest mowa o: 
1) obszarze planu – naleŊy przez to rozumieć nie-

ruchomoņci lub ich czĉņci połoŊone w grani-
cach niniejszego planu; 

2) obszarze urbanistycznym – naleŊy przez to 
rozumieć fragment obszaru miasta, którego 
granice pokrywają siĉ z granicami obrĉbu ewi-
dencyjnego; 

3) terenie – naleŊy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub 
ich czĉņci, dla których zostały okreņlone niniej-
szym planem róŊne przeznaczenie lub róŊne 
zasady zagospodarowania i które zostały ozna-
czone w tekņcie oraz na rysunku planu symbo-
lem cyfrowym; 
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4) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 

oznaczoną na rysunku planu liniĉ ciągłą, dzie-
lącą obszar planu na czĉņci o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

5) granicy obszaru objĉtego planem oznaczonej 
na rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć te 
zewnĉtrzne linie rozgraniczające, przy których 
wykreņlono symbol granicy obszaru objĉtego 
planem;   

6) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przezna-
czeniem – naleŊy przez to rozumieć ustalony 
planem zespół działań moŊliwych do realizacji 
w terenie i które zostały opisane w tekņcie pla-
nu, i oznaczone na rysunku planu symbolem li-
terowym; 

7) dopuszczeniu okreņlonej zabudowy i zagospo-
darowania terenu – naleŊy przez to rozumieć 
uprawnienia do wykonania tych obiektów bu-
dowlanych lub tych form zagospodarowania, 
które wykraczają poza zakres działań ustalo-
nych jako przeznaczenie terenu, a które zostały 
wskazane w zasadach i warunkach zagospoda-
rowania terenu; 

8) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-
czonej symbolem „MN” – naleŊy przez to rozu-
mieć działania ograniczone do utrzymania ist-
niejących oraz budowy zaprojektowanych bu-
dynków jednorodzinnych, z niezbĉdnymi do 
ich funkcjonowania budynkami i pomieszcze-
niami, w szczególnoņci: technicznymi, gospo-
darczymi, garaŊami, a takŊe dojņciami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi, infrastrukturą 
techniczną oraz zielenią; 

9) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami, oznaczonej symbolami „MNu” – na-
leŊy przez to rozumieć działania ograniczone 
do utrzymania istniejących oraz budowy zapro-
jektowanych: 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
b) obiektów budowlanych słuŊących działalno-

ņci w zakresie kultury, obsługi finansowej, 
usług poczty, handlu (z wyłączeniem działal-
noņci prowadzonej w lokalach handlowych o 
powierzchni uŊytkowej powyŊej 200 m2), ga-
stronomii oraz usług bytowych ņwiadczo-
nych bezpoņrednio na rzecz ludnoņci, takich 
jak: krawieckie, fryzjerskie, zegarmistrzow-
skie, biura projektowe i geodezyjne, poje-
dyncze gabinety lekarskie i gabinety przezna-
czone do nauczania, usługi napraw artyku-
łów uŊytku osobistego i domowego oraz inne 
o podobnym charakterze – realizowanych ja-
ko zabudowa uzupełniająca w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej,  

z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami 
o pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, 
biurowych i socjalnych, garaŊami, a takŊe doj-
ņciami, dojazdami, miejscami postojowymi, infra-
strukturą techniczną oraz zielenią; 

10) zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem 
„U” – naleŊy przez to rozumieć działania ogra-
niczone do utrzymania istniejących oraz bu-
dowy zaprojektowanych obiektów budowla-
nych słuŊących, wyłącznie, działalnoņci w za-
kresie: administracji, kultury, edukacji, nauki, 
ochrony zdrowia (z wyłączeniem szpitali i do-
mów opieki), obsługi finansowej, poczty, han-
dlu, hotelarstwa, gastronomii, portu i rekreacji 
oraz usług bytowych, ņwiadczonych bezpo-
ņrednio na rzecz ludnoņci, takich jak: krawiec-
kie, fryzjerskie, zegarmistrzowskie, biura pro-
jektowe i geodezyjne, pojedyncze gabinety le-
karskie i gabinety przeznaczone do nauczania, 
usługi napraw artykułów uŊytku osobistego i 
domowego oraz inne o podobnym charakte-
rze, z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania bu-
dynkami i pomieszczeniami, w szczególnoņci, 
technicznymi, biurowymi i socjalnymi, gara-
Ŋami, a takŊe dojņciami, dojazdami, miejscami 
postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz 
zielenią; 

11) zabudowie usługowej – usługi bytowe, ozna-
czonej symbolem „UU” – naleŊy przez to ro-
zumieć działania ograniczone do utrzymania 
istniejących oraz budowy zaprojektowanych 
obiektów budowlanych, słuŊących działalnoņci 
w zakresie usług ņwiadczonych bezpoņrednio 
na rzecz ludnoņci, takich jak: krawieckie, fry-
zjerskie, zegarmistrzowskie, biura projektowe i 
geodezyjne, pojedyncze gabinety lekarskie i 
gabinety przeznaczone do nauczania, usługi 
napraw artykułów uŊytku osobistego i domo-
wego oraz inne o podobnym charakterze – z 
niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budyn-
kami i pomieszczeniami, w szczególnoņci tech-
nicznymi, garaŊami, a takŊe dojņciami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi, infrastrukturą 
techniczną oraz zielenią; 

12) drogach publicznych, oznaczonych symbolem 
„KD” – naleŊy przez to rozumieć działania 
ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
realizacji zaprojektowanych dróg (lub ulic) słu-
Ŋących komunikacji publicznej, w tym klasy: 
główne – o symbolu „KD(G)”, zbiorcze – o 
symbolu „KD(Z)”, lokalne – o symbolu 
„KD(L)”, dojazdowe – o symbolu „KD(D)”; 

13) drogach wewnĉtrznych, oznaczonych symbo-
lem „KDW” – naleŊy przez to rozumieć działa-
nia ograniczone do utrzymania istniejących 
oraz budowy zaprojektowanych dróg (ulic) nie 
bĉdących drogami publicznymi, słuŊących 
bezpoņredniej obsłudze komunikacyjnej przy-
ległych terenów zabudowy (ulica pieszo-
jezdna) lub jako dojazd w terenach rolniczych i 
lasach (droga gospodarcza);  

14) ciągach pieszych, oznaczonych symbolem 
„KX” – naleŊy przez to rozumieć działania 
ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
realizacji zaprojektowanych ņcieŊek pieszych, 
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rowerowych i pieszo-rowerowych;  

15) zieleni, oznaczonej symbolem „ZP” – naleŊy 
przez to rozumieć działania ograniczone do 
utrzymania istniejących oraz realizacji zapro-
jektowanych terenów pokrytych roņlinnoņcią, 
słuŊących celom wypoczynkowym, zdrowot-
nym, estetycznym i izolacyjnym, a w tym: par-
ków, ogrodów, zieleńców, zieleni przy ulicach i 
placach, zieleni izolacyjnej, oraz innych o po-
dobnym charakterze, z niezbĉdnymi do ich 
funkcjonowania dojņciami, dojazdami i infra-
strukturą techniczną, takŊe z obiektami małej 
architektury; 

16) infrastrukturze technicznej – elektroenergetyka, 
oznaczonej symbolem „E” – naleŊy przez to ro-
zumieć działania ograniczone do utrzymania 
istniejących oraz realizacji zaprojektowanych 
obiektów budowlanych i urządzeń słuŊących 
redukcji napiĉć;   

17) infrastrukturze technicznej – ujĉcia wody, 
oznaczonych symbolem „WW” – naleŊy przez 
to rozumieć działania ograniczone do utrzy-
mania istniejących oraz realizacji zaprojekto-
wanych obiektów budowlanych i urządzeń słu-
Ŋących ujĉciu oraz uzdatnieniu wody; 

18) infrastrukturze technicznej – ciepłownictwo, 
oznaczonej symbolem „C” – naleŊy przez to 
rozumieć działania ograniczone do utrzymania 
istniejących oraz realizacji zaprojektowanych 
obiektów budowlanych i urządzeń słuŊących 
produkcji energii cieplnej oraz jej przesyłowi 
do odbiorców; 

19) infrastrukturze technicznej – oczyszczanie ņcie-
ków, oznaczonych symbolem „KOs” – naleŊy 
przez to rozumieć działania ograniczone do 
utrzymania istniejących oraz realizacji zapro-
jektowanych obiektów budowlanych i urzą-
dzeń, słuŊących odbiorowi i oczyszczaniu ņcie-
ków (w tym, przepompownie ņcieków, osadni-
ki i inne); 

20) zasadach zagospodarowania – naleŊy przez to 
rozumieć okreņlone planem wymagania sta-
wiane przy realizacji przeznaczenia terenu; 

21) działce – naleŊy przez to rozumieć nierucho-
moņć gruntową lub działkĉ gruntu, której wiel-
koņć, cechy geometryczne, dostĉp do drogi 
publicznej oraz wyposaŊenie w urządzenia in-
frastruktury technicznej, są zgodne z ustale-
niami niniejszego planu oraz spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z 
odrĉbnych przepisów i aktów prawa miejsco-
wego; 

22) linii zabudowy nieprzekraczalnej – naleŊy przez 
to rozumieć liniĉ na rysunku planu, w której 
moŊe być umieszczona ņciana budynku, bez jej 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej 
ulicy lub innych wskazanych rysunkiem planu 
elementów zagospodarowania terenu i która 
nie dotyczy takich elementów architektonicz-
nych, jak: balkon, schody, wykusz, zada-

szenie wejņcia, gzyms, okap dachu, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz innych detali wy-
stroju architektonicznego, jeņli przekroczenie 
to nie jest wiĉksze niŊ 1,3 m;  

23) linii zabudowy obowiązującej – naleŊy przez to 
rozumieć liniĉ na rysunku planu, w której 
obowiązkowo naleŊy usytuować ņcianĉ fron-
tową budynku (lub co najmniej jeden naroŊnik 
budynku, w sytuacji usytuowania ņciany bu-
dynku równolegle do wspólnej granicy z są-
siednią działką) – bez jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczającej ulicy lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów za-
gospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy 
takich elementów architektonicznych, jak: bal-
kon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, ryn-
na, rura spustowa, podokienniki oraz innych 
detali wystroju architektonicznego, jeņli prze-
kroczenie linii zabudowy nie jest wiĉksze niŊ 
1,3 m; 

24) linii obowiązkowego usytuowania ņciany bu-
dynku w granicy – naleŊy przez to rozumieć 
granicĉ lub jej czĉņć wskazaną na rysunku pla-
nu, bezpoņrednio przy której nakazuje siĉ usy-
tuowanie całej powierzchni ņcian budynku 
zwróconych w stronĉ tej granicy; 

25) samodzielnych budynkach gospodarczych i 
garaŊowych – naleŊy rozumieć te budynki go-
spodarcze i garaŊowe, które usytuowane są na 
działce odrĉbnie (nie stycznie) w stosunku do 
bryły budynku mieszkalnego lub uŊytecznoņci 
publicznej (odpowiednio do przeznaczenia te-
renu);  

26) udziale powierzchni biologicznie czynnej – 
naleŊy przez to rozumieć wskaňnik urbani-
styczny (wyraŊony w procentach) ustalany ni-
niejszym planem dla działki, a uzyskany z po-
dzielenia powierzchni gruntu rodzimego wraz z 
wodą powierzchniową na terenie działki, a tak-
Ŋe 50% sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów o powierzchni nie mniejszej niŊ 10 m2, 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłoŊu zapewniającym im naturalną wege-
tacją, przez powierzchniĉ całej działki; 

27) udziale terenów zieleni – naleŊy przez to rozu-
mieć wskaňnik urbanistyczny (wyraŊony w 
procentach) ustalany niniejszym planem dla 
okreņlonego terenu, a uzyskany z podzielenia 
sumy niezabudowanych i nieutwardzonych po-
wierzchni terenu do powierzchni całego tere-
nu; 

28) wskaňniku zabudowy terenu (lub działki) – na-
leŊy przez to rozumieć wskaňnik urbanistyczny 
(liczbĉ niemianowaną) ustalany niniejszym 
planem dla wyodrĉbnionego terenu lub działki, 
a uzyskany z podzielenia powierzchni zabudo-
wanej pod wszystkimi budynkami na tym tere-
nie lub działce przez powierzchniĉ tego terenu 
lub działki; 

29) zachowaniu budynków – naleŊy przez to rozu-
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mieć dopuszczalnoņć wykonywania na istnie-
jących budynkach przebudowy i remontów, w 
tym termomodernizacji, takŊe dobudowy wia-
trołapów, urządzeń dla niepełnosprawnych 
oraz szybów dňwigowych, przy jednoczesnym 
zakazie odbudowy oraz rozbudowy i nadbu-
dowy, w celu zwiĉkszenia powierzchni pod-
stawowej budynku; 

30) utrzymaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych – naleŊy przez to rozumieć dopusz-
czalnoņć wykonywania na istniejących obiek-
tach budowlanych remontów, przebudowy, 
rozbudowy, nadbudowy i odbudowy, a na ist-
niejących obiektach przyrodniczych wykony-
wania zabiegów pielĉgnacyjnych i odtworze-
niowych; 

31) wysokoņci budynków okreņlonej w metrach – 
naleŊy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od 
poziomu terenu przy najniŊej połoŊonym wej-
ņciu do budynku lub jego czĉņci pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyŊej 
połoŊonej górnej powierzchni przekrycia; 

32) stanie istniejącym zagospodarowania terenu – 
naleŊy przez to rozumieć stan zagospodarowa-
nia oraz stan granic prawnych terenu na dzień 
uchwalenia niniejszego planu; 

33) trójkącie widocznoņci – naleŊy przez to rozu-
mieć czĉņć nieruchomoņci w obrĉbie skrzyŊo-
wania ulic (poza jezdniami), wolną od prze-
szkód, takich jak: budowle, drzewa, krzewy, 
słupy, tablice, parkujące pojazdy, itp., wyŊ-
szych niŊ 0,75 m; 

34) kiosku – naleŊy przez to rozumieć tymczasowy 
obiekt budowlany, parterowy i o powierzchni 
zabudowy do 12 m2, włącznie; 

35) altanie – naleŊy przez to rozumieć parterowy 
obiekt budowlany o lekkiej konstrukcji, wyod-
rĉbniony z przestrzeni za pomocą aŊurowych 
pionowych przegród budowlanych, o wypeł-
nieniu nieprzekraczającym 50% ich powierzch-
ni. 

2. Pojĉcia i okreņlenia uŊyte w planie, a nie 
zdefiniowane w ust. 1, naleŊy rozumieć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa według stanu 
na dzień uchwalenia niniejszego planu. 
 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu  

przestrzennego obowiązujące na całym  
obszarze planu lub na terenach  

o wyszczególnionym przeznaczeniu 
 

§ 6. Linie rozgraniczające tereny o róŊnym 
przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania, naleŊy identyfikować w oparciu o: 
1) punkty identyfikacyjne, okreņlone na rysunku 

planu (wskazane naniesienia wynikające z tre-
ņci mapy zasadniczej) lub; 

2) trwałe naniesienia lub granice własnoņci wyni-

kające z treņci mapy zasadniczej – jako linie 
(punkty) pokrywające siĉ z tymi elementami ry-
sunku planu; 

3) w sytuacji wyczerpania warunków, o których 
mowa w pkt 1 i pkt 2, w oparciu o miary gra-
ficzne z rysunku planu. 

§ 7. 1. Linie zabudowy, okreņla siĉ na ry-
sunku planu punktami identyfikacyjnymi (wskaza-
ne naniesienia wynikające z treņci mapy zasadni-
czej) lub poprzez zwymiarowanie. 

2. W przypadku, gdy dla terenu (lub jego 
fragmentu) z dopuszczoną realizacją budynków – 
ani na rysunku planu, ani w tekņcie planu – nie 
okreņla siĉ przebiegu linii zabudowy, naleŊy rozu-
mieć Ŋe linia ta istnieje, pokrywa siĉ z linią rozgra-
niczającą terenów o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania i jest linią 
zabudowy nieprzekraczalną, przy zachowaniu prze-
pisów odrĉbnych. 

3. Istniejące budynki lub ich czĉņci, nie 
spełniające warunków ustaleń planu dotyczących 
linii zabudowy, dopuszcza siĉ do zachowania, przy 
czym zakaz rozbudowy i nadbudowy nie dotyczy 
budynków mieszkalnych, których schody, taras, 
zadaszenie wejņcia, przekraczają okreņloną na 
rysunku planu liniĉ zabudowy.  

§ 8. Utrzymanie istniejących lub budowa 
nowych obiektów budowlanych w odległoņci 
mniejszej niŊ 7,5 m od osi napowietrznych linii 
elektroenergetycznej ņredniego napiĉcia 15 kV lub 
stacji transformatorowej ze ņredniego na niskie 
napiĉcie (jeŊeli w niniejszym planie nie okreņla siĉ 
zakazu takiego zagospodarowania), a takŊe wpro-
wadzenie zieleni na takich terenach – wymagają 
zachowania warunków bezpieczeństwa i prawi-
dłowej eksploatacji tej linii lub stacji, ustalonych 
odrĉbnymi przepisami i Polską Normą.  

§ 9. W terenach przeznaczonych pod zabu-
dowĉ budynkami, dopuszczalne jest usytuowanie 
budynków w odległoņci 1,5 m od granicy z sąsied-
nią działką lub bezpoņrednio przy granicy, przy 
zachowaniu przepisów odrĉbnych oraz pozosta-
łych ustaleń planu. 

§ 10. W terenach o przeznaczeniu okreņlo-
nym symbolem „MNu”, realizacjĉ obiektów bu-
dowlanych z zakresu zabudowy usługowej, do-
puszcza siĉ wyłącznie w ramach działek zabudowy 
mieszkaniowej, z zachowaniem moŊliwoņci wyko-
nania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na 
działce. 

§ 11. W terenach o przeznaczeniu okreņlo-
nym symbolami: „MN” i „MNu”, obowiązuje za-
kaz wznoszenia w obrĉbie jednej działki, wiĉcej niŊ 
jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

§ 12. Zakres działań podejmowanych w lo-
kalu uŊytkowym budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego, sytuowanego w terenach o przeznacze-
niu okreņlonym symbolem „MN", ogranicza siĉ do 
działań zdefiniowanych w § 4 ust. 1 pkt 11 niniej-
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szej uchwały.  

§ 13. Na obszarze planu ustala siĉ zakaz 
realizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaŊy powyŊej 2.000 m2. 

§ 14. W terenach przeznaczonych pod za-
budowĉ budynkami, obowiązują nastĉpujące za-
sady kształtowania dachów: 
1) dachy na budynkach mieszkalnych dwu- lub 

wielospadowe, o symetrycznych połaciach, na-
chylonych pod kątem od 150 do 450, z dopusz-
czeniem naczółków, lukarn, itp.; 

2) przy realizacji dachów na budynkach mieszkal-
nych bliňniaczych (usytuowanych bezpoņrednio 
w granicy z działką sąsiednią) wymagane jest 
zachowanie na obydwu dachach – tego same-
go kąta nachylenia połaci dachowych oraz kie-
runku głównej kalenicy; 

3) przy realizacji dachów na budynkach mieszkal-
nych w zabudowie szeregowej, wymagane jest 
zachowanie na wszystkich dachach – tego sa-
mego kąta nachylenia połaci dachowych, wy-
sokoņci i kierunku głównej kalenicy; warunek 
ten nie dotyczy kształtowania dachów na seg-
mentach zewnĉtrznych;   

4) dachy na budynkach niemieszkalnych o nachy-
leniu połaci – maksymalnie 400; 

5) dopuszcza siĉ realizacjĉ dachów mansardo-
wych bez ograniczeń dla kąta nachylenia poła-
ci; 

6) na istniejących budynkach dopuszcza siĉ od-
tworzenie dotychczasowej geometrii dachu (ką-
ta nachylenia i układu połaci dachowych, wy-
sokoņci i kierunku głównej kalenicy dachu); 

chyba Ŋe w przepisach rozdziału 8 niniejszej 
uchwały, stanowi siĉ inaczej.  

§ 15. 1. Przy rozbudowie istniejącego bu-
dynku, którego wysokoņć nie spełnia ustaleń okre-
ņlonych w przepisach rozdziału 8, dopuszcza siĉ 
zachowanie dotychczasowych parametrów wyso-
koņciowych tego budynku.  

2. Ustalenia w zakresie kształtowania wy-
sokoņci budynków, zawarte w przepisach rozdziału 
8, nie obowiązują w przypadku podejmowania 
przebudowy dachu lub nadbudowy budynku 
mieszkalnego usytuowanego w zabudowie bliň-
niaczej, mających na celu, odpowiednio, dostoso-
wanie geometrii jego dachu do geometrii dachu 
budynku zbliňniaczonego lub wyrównanie jego 
wysokoņci do wysokoņci budynku zbliňniaczonego.  

3. W terenach o przeznaczeniu okreņlonym 
symbolem „MNu”, ustalenia zawarte w przepisach 
rozdziału 8 dotyczące kształtowania wysokoņci 
budynków mieszkalnych, odnoszą siĉ równieŊ do 
budynków o funkcji mieszkaniowo-usługowej.  

§ 16. W przypadkach, gdy w przepisach 
rozdziału 8 niniejszej uchwały dla terenów z do-
puszczoną realizacją budynków, nie okreņla siĉ: 
1) wskaňnika zabudowy terenu (lub działki), naleŊy 

przyjmować Ŋe wskaňnik ten został ustalony i 
wynosi maksymalnie – 0,9;  

2) udziału terenów zieleni, naleŊy przyjmować Ŋe 
wskaňnik ten został ustalony i wynosi, co naj-
mniej 10% powierzchni terenu. 

§ 17. Od strony ulic obowiązuje zakaz wy-
konywania ogrodzeń: 
1) o wysokoņci powyŊej 1,8 m; 
2) z prefabrykowanych elementów betonowych. 

§ 18. W pasach drogowych ulic okreņlo-
nych niniejszą uchwałą, dopuszcza siĉ realizacjĉ 
kiosków oraz obiektów małej architektury, przy 
zachowaniu standardów bezpieczeństwa ruchu 
kołowego, pieszego i warunków zagospodarowa-
nia pasa drogowego ulicy. 

§ 19. Na całym obszarze planu ogranicza 
siĉ wielkoņć tablic i urządzeń reklamowych insta-
lowanych na działkach, budynkach i ogrodzeniach, 
do maksymalnej powierzchni – 2 m2.  

§ 20. W terenach, dla których niniejszy plan 
ustala inne przeznaczenie niŊ dotychczasowy spo-
sób uŊytkowania, do czasu podjĉcia realizacji usta-
lonego przeznaczenia, obowiązują nastĉpujące 
warunki tymczasowego zagospodarowania: 
1) dopuszcza siĉ realizacjĉ tymczasowych obiek-

tów budowlanych, niepołączonych trwale z 
gruntem, niezbĉdnych do dotychczasowego 
sposobu uŊytkowania terenu lub jego fragmen-
tu; 

2) powierzchnia zabudowy obiektami, o których 
mowa w pkt 1, nie moŊe przekraczać 5% po-
wierzchni działki i równieŊ 20% powierzchni 
istniejącej zabudowy; 

3) istniejące budynki mogą być uŊytkowane w 
sposób dotychczasowy, z prawem do ich za-
chowania; 

4) istniejące ogrodzenia mogą być uŊytkowane w 
dotychczasowej lokalizacji, z prawem do ich za-
chowania, z wyłączeniem modernizacji, prze-
budowy i odbudowy; 

chyba Ŋe w przepisach rozdziału 8 stanowi siĉ ina-
czej. 

§ 21. Ustala siĉ zakaz realizacji tymczaso-
wych obiektów budowlanych, za wyjątkiem sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej, w pasie terenu 
zawartym pomiĉdzy okreņlonymi planem – linią 
zabudowy i linią rozgraniczającą ulicy. 

§ 22. Nie ustala siĉ warunków i wymagań 
wynikających z potrzeb kształtowania obszarów 
przestrzeni publicznej. 
 

Rozdział 3 
Szczegółowe zasady i warunki podziału  
oraz scalania i podziału nieruchomoņci 

 
§ 23. Wielkoņć i kształt wydzielanych dzia-

łek, winny być dostosowane do potrzeb związa-
nych z funkcjonowaniem obiektów budowlanych, 
przy zachowaniu wymogów niniejszego planu i 
przepisów odrĉbnych. 

§ 24. Wymagane jest zachowanie wartoņci 
uŊytkowych wszystkich fragmentów terenu, w 
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zakresie dokonania podziałów oraz scaleń i podzia-
łów na działki. 

§ 25. 1. Fragment działki przeznaczony w 
jej ramach pod dojazd, winien posiadać szerokoņć 
zapewniającą wprowadzenie w jego granice sieci 
infrastruktury technicznej, niezbĉdnej dla obsługi 
zabudowy i zagospodarowania działki lecz nie 
mniej niŊ 5 m, gdy do działki przewiduje siĉ do-
prowadzenie, wyłącznie, sieci zaopatrujących w 
wodĉ i energiĉ elektryczną, w pozostałych przy-
padkach – szerokoņć dojazdu winna być zwiĉksza-
na do wielkoņci zapewniającej ułoŊenie przewidy-
wanych sieci, zgodnie z przepisami odrĉbnymi, 
Polskimi Normami lub warunkami technicznymi 
realizacji sieci technicznych. Ustalenie dotyczy 
odpowiednio wydzielanego dojazdu do nierucho-
moņci pozostającej po wydzieleniu działki lub dzia-
łek.  

2. Wydzielenie działki gruntu pod dojazd 
wymaga zachowania naroŊnych ņciĉć jej granic w 
obrĉbie skrzyŊowania nawiązującego dojazd do 
drogi (ulicy), o wymiarach co najmniej 5 m x 5 m; 
warunek nie dotyczy sytuacji uzasadnionej wzglĉ-
dami technicznymi lub ochroną drzewostanu. 

§ 26. 1. Na terenach oznaczonych symbo-
lami literowymi: „MN”, „MNu” i „MN,U”, przy 
podziale lub scaleniu i podziale nieruchomoņci na 
działki pod zabudowĉ jednorodzinną obowiązują, 
odpowiednio, nastĉpujące parametry tych działek: 
1) dla zabudowy wolnostojącej – minimalna po-

wierzchnia działki – 500 m2, maksymalna po-
wierzchnia działki 1.500 m2, minimalna szero-
koņć frontu działki 16 m; 

2) dla zabudowy bliňniaczej – minimalna po-
wierzchnia działki 400 m2, maksymalna po-
wierzchnia działki 1.000 m2, minimalna szero-
koņć frontu działki 12 m; 

3) dla zabudowy szeregowej – minimalna po-
wierzchnia działki 300 m2, maksymalna po-
wierzchnia działki 800 m2, minimalna szerokoņć 
frontu działki 6 m. 

2. W przypadku wyodrĉbniania działki 
przyległej do ulicy (dojazdu) na odcinku zmiany 
kierunku trasy tej ulicy (dojazdu) lub na odcinku jej 
nieprzelotowego zakończenia, dopuszczalne jest 
przyjĉcie mniejszej szerokoņci frontu działki niŊ 
okreņlona w ust. 1, lecz nie mniejszej niŊ 5 m.  

§ 27. Wydzielenie działek gruntu nie speł-
niających warunków okreņlonych w niniejszym 
planie, dopuszczalne jest: 
1) w celu powiĉkszenia sąsiedniej nieruchomoņci 

lub regulacji granic miĉdzy sąsiadującymi nie-
ruchomoņciami; 

2) w sytuacji, gdy nowa granica działki ewiden-
cyjnej pokrywa siĉ z linią rozgraniczającą tere-
ny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasa-
dach zagospodarowania. 

§ 28. Na obszarze objĉtym planem nie wy-
znacza siĉ terenów wymagających scalenia i po-
działu nieruchomoņci. 
 

Rozdział 4 
Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 

 
§ 29. Planem ustala siĉ system komunika-

cyjny, na który składają siĉ:  
1) odcinki dróg (ulic) publicznych: Widok i Armii 

Krajowej, stanowiące elementy zewnĉtrznego 
układu drogowego, o ograniczonej planem do-
stĉpnoņci dla terenów zabudowy; 

2) drogi (ulice) publiczne pełniące rolĉ obsługi 
bezpoņredniej terenów, powiązań drogowych z 
zewnĉtrznym układem komunikacyjnym oraz 
nawiązania dróg wewnĉtrznych, dojazdów, 
dojņć i dla których klasy zostały okreņlone w 
przepisach rozdziału 8 niniejszej uchwały; 

3) ogólnodostĉpne drogi wewnĉtrzne, stanowiące 
układ komunikacyjny wspomagający obsługĉ 
terenów zabudowy. 

§ 30. Dostĉpnoņć komunikacyjną do tere-
nów zapewniają:  
1) drogi (ulice) okreņlone niniejszym planem i 

przylegające do poszczególnych terenów; 
2) nieruchomoņci połoŊone w granicach terenów 

lub do nich styczne, bĉdące dojņciami lub do-
jazdami; 

chyba Ŋe w przepisach rozdziału 8 niniejszej 
uchwały, stanowi siĉ inaczej. 

§ 31. Linie rozgraniczające drogi (ulicy) 
winny spełniać warunki zwymiarowania oraz miar 
graficznych i punktów identyfikacyjnych, okreņlo-
nych na rysunku planu. 

§ 32. Dopuszcza siĉ zmianĉ wyposaŊenia 
elementów pasa drogowego (w granicach okre-
ņlonych liniami rozgraniczającymi) w stosunku do 
ustaleń niniejszego planu, na etapie projektu bu-
dowlanego – pod warunkiem, Ŋe zostanie zacho-
wana moŊliwoņć realizacji wyposaŊenia okreņlo-
nego w rozdziale 8 niniejszej uchwały. 

§ 33. Na skrzyŊowaniach ulic, w obrĉbie 
naroŊnych ņciĉć linii rozgraniczających pasa dro-
gowego, obowiązuje zachowanie trójkąta widocz-
noņci. 

§ 34. Dojņcia lub dojazdy wydzielane w ob-
rĉbie poszczególnych terenów nie, są w rozumie-
niu niniejszego planu, drogami (ulicami) publicz-
nymi ani ogólnodostĉpnymi drogami wewnĉtrz-
nymi. 

§ 35. Ustala siĉ prawo realizacji ņcieŊek 
rowerowych i pieszo-rowerowych, według zapo-
trzebowania, w ramach pasów drogowych dróg 
(ulic) lub jako elementów zagospodarowania wy-
odrĉbnionych w poszczególnych terenach prze-
znaczonych pod zabudowĉ.  

§ 36. 1. Realizacja na działce obiektu bu-
dowlanego, przeznaczonego do wykonywania 
działalnoņci z zakresu zabudowy usługowej lub 
lokalu uŊytkowego w budynku mieszkalnym jed-
norodzinnym, wymaga budowy parkingu we-
wnĉtrznego lub zatoki postojowej poza podsta-
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wowymi pasami ruchu ulicy obsługującej, przy 
spełnieniu standardów bezpieczeństwa ruchu ko-
łowego i pieszego na tej ulicy (na warunkach za-
rządcy drogi).  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, do-
tyczy wykonywania nowego obiektu budowlanego 
lub zmiany sposobu uŊytkowania istniejącego 
obiektu budowlanego. 

3. Ustala siĉ obowiązek urządzenia miejsc 
postojowych dla samochodów w iloņci, minimum: 
1) w przypadku realizacji obiektu handlowego, 

licząc łącznie:  
a) jedno ogólnodostĉpne stanowisko na kaŊde 

20 m2 powierzchni sprzedaŊy,  
b) jedno stanowisko na kaŊde rozpoczĉte trzy 

miejsca pracy, 
c) jedno stanowisko dla dostawy towarów; 

2) w przypadku realizacji obiektu gastronomicz-
nego, licząc łącznie: 
a) jedno ogólnodostĉpne stanowisko na kaŊde 

40 m2 powierzchni uŊytkowej budynku lub 
cztery miejsca konsumpcyjne, 

b) jedno stanowisko na kaŊde rozpoczĉte trzy 
miejsca pracy, 

c) jedno stanowisko dla dostawy towarów; 
3) w przypadku realizacji obiektu hotelowego, 

licząc łącznie: 
a) jedno ogólnodostĉpne stanowisko na kaŊde 

2 miejsca noclegowe, 
b) jedno stanowisko na kaŊde rozpoczĉte trzy 

miejsca pracy; 
4) w przypadku realizacji obiektów z zakresu za-

budowy usługowej, nie wymienionego w pkt 1 
i pkt 2, licząc łącznie: 
a) jedno ogólnodostĉpne stanowisko na kaŊde 

50 m2 ogólnodostĉpnej powierzchni uŊytko-
wej, 

b) jedno stanowisko na kaŊde rozpoczĉte trzy 
miejsca pracy. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 pkt 
1, nie dotyczy obiektów handlowych nie posiada-
jących powierzchni sprzedaŊy.  

5. Ustalony w ust. 3 obowiązek urządzenia 
miejsc postojowych, dotyczy stanowisk przezna-
czonych dla samochodów osobowych, za wyjąt-
kiem miejsc przeznaczonych dla realizacji dostawy 
towarów, gdzie wymagane jest wykonanie stano-
wiska postojowego dla samochodu ciĉŊarowego. 

§ 37. Dopuszcza siĉ – w sytuacjach uza-
sadnionych realizacją obiektów z zakresu zabudo-
wy usługowej – budowĉ chodników i zatok posto-
jowych w granicach pomiĉdzy linią zabudowy i 
linią rozgraniczającą drogi (ulicy, dojazdów i 
dojņć), przy zachowaniu moŊliwoņci zabudowy 
działek na warunkach okreņlonych niniejszym pla-
nem. 

§ 38. W terenach realizacji zabudowy jed-
norodzinnej, ogranicza siĉ liczbĉ stanowisk gara-
Ŋowych na działce do 4-ech stanowisk oraz wyklu-
cza siĉ wykonywanie takich stanowisk z przezna-

czeniem na samochody ciĉŊarowe. 
 

Rozdział 5 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 

§ 39. 1. Program wyposaŊenia terenów 
przeznaczonych pod zabudowĉ, obejmuje sieci i 
urządzenia: zaopatrzenia w wodĉ, odprowadzenia i 
oczyszczania ņcieków komunalnych, odprowadze-
nia wód opadowych, elektroenergetyczne, gazowe 
i telekomunikacyjne. 

2. Dopuszczalne jest wyposaŊanie terenów 
w sieci infrastruktury technicznej innych mediów 
oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej 
ograniczone do obsługi wyłącznie poszczególnych 
terenów, pod warunkiem zachowania pozostałych 
ustaleń planu oraz interesów osób trzecich. 

§ 40. 1. Ustala siĉ prawo realizacji sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej (podziemnej i 
nadziemnej) wszystkich mediów:  
1) w ramach pasów drogowych dróg (ulic), dojņć i 

dojazdów na całym obszarze planu, na warun-
kach okreņlonych przez zarządcĉ drogi; 

2) w ramach pasów przylegających do terenów 
komunikacji (przy drogach, ulicach, dojņciach i 
dojazdach) o granicach okreņlonych linią zabu-
dowy i linią rozgraniczającą terenów komuni-
kacji, przy zachowaniu moŊliwoņci zabudowy 
działek oraz wymogów przepisów odrĉbnych; 

3) w osiach istniejących sieci. 
2. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie 

jest moŊliwe zrealizowanie sieci lub urządzeń in-
frastruktury technicznej według zasad, o których 
mowa w ust. 1 (w tym, przy podejmowaniu prze-
budowy, ze zmianą trasy, istniejących linii elektro-
energetycznych ņredniego napiĉcia) – dopuszcza 
siĉ budowĉ sieci poza wskazanymi tam terenami 
lub fragmentami terenów, z zastrzeŊeniem Ŋe zo-
stanie zachowana moŊliwoņć realizacji przezna-
czenia danego terenu, z uwzglĉdnieniem zasad i 
warunków oraz standardów zabudowy i zagospo-
darowania ustalonych w planie, a takŊe w przepi-
sach odrĉbnych.  

§ 41. Ustala siĉ warunki obsługi zabudowy 
w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodĉ z miejskiej sieci wodocią-

gowej lub ujĉć własnych, z zachowaniem prze-
pisów odrĉbnych; 

2) odprowadzenie ņcieków bytowych do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej;  

3) na terenach nie wyposaŊonych w kanalizacjĉ 
sanitarną – do czasu wykonania takiej sieci – 
ņcieki bytowe mogą być odprowadzane do 
bezodpływowych zbiorników na nieczystoņci 
ciekłe; 

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do zewnĉtrznej sieci kanalizacji deszczowej lub 
do ziemi, przy zachowaniu przepisów odrĉb-
nych; 
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5) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną w oparciu o: 

a) istniejące w terenach: 3.110., 3.132., 3.144., 
3.148. i 3.164. stacje transformatorowe (zasi-
lane liniami elektroenergetycznymi ņrednie-
go napiĉcia), z dopuszczeniem konserwacji, 
wymiany oraz przebudowy tych obiektów, 

b) istniejące stacje transformatorowe ze ņred-
niego na niskie napiĉcie, połoŊone poza ob-
szarem planu,  

c) projektowane w terenie – według zapotrze-
bowania, stacje transformatorowe zasilane 
liniami elektroenergetycznymi ņredniego na-
piĉcia, sytuowane w terenach przeznaczo-
nych pod zabudowĉ, z zachowaniem dostĉpu 
tych obiektów do ogólnodostĉpnej drogi 
(ulicy),  

d) istniejące i projektowane linie elektroenerge-
tyczne niskiego napiĉcia; 

6) zaopatrzenie w energiĉ cieplną – z wykorzysta-
niem zewnĉtrznych sieci: ciepłowniczej, gazo-
wej i elektroenergetycznej lub w oparciu o ňró-
dło własne, z preferencją dla niewĉglowych 
czynników ciepła; 

7) usuwanie odpadów komunalnych, w oparciu o 
niezbĉdne urządzenia słuŊące gromadzeniu od-
padów (z uwzglĉdnieniem segregacji i selek-
tywnej zbiórki odpadów) w celu ich przygoto-
wania do transportu do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania. 

 
Rozdział 6 

Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego,  

zabytków i dóbr kultury współczesnej 
 

§ 42. Ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub 
wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej, zapewniającej ochronĉ wód przed 
zanieczyszczeniem, w stosunku do realizacji zabu-
dowy dopuszczonej w ramach przeznaczenia tere-
nu. 

§ 43. Realizacja obiektów budowlanych w 
obrĉbie poszczególnych działek, nie powinna po-
wodować przekroczenia standardów jakoņci ņro-
dowiska poza granicami obszaru, do którego in-
westor posiada tytuł prawny.  

§ 44. W sytuacji wystąpienia na działce 
uciąŊliwoņci wywołanych hałasem, zapyleniem, 
wibracjami lub promieniowaniem elektromagne-
tycznym, projektowane budynki przeznaczone na 
pobyt ludzi wymagają zastosowania ņrodków 
technicznych zmniejszających je poniŊej pozio-
mów dopuszczalnych, bądň zwiĉkszających od-
pornoņć budynku na zagroŊenia i uciąŊliwoņci. 

§ 45. Wyodrĉbnione niniejszym planem te-
reny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasa-
dach zagospodarowania, wskazuje siĉ jako nastĉ-
pujące rodzaje terenów o dopuszczalnych pozio-
mach hałasu w ņrodowisku, o których mowa w 
przepisach prawa ochrony ņrodowiska: 

1) tereny oznaczone symbolem literowym: „MN” 
– to „tereny przeznaczone pod zabudowĉ 
mieszkaniową”; 

2) tereny oznaczone symbolami literowymi: „MNu” 
i „MN,U” i teren 3.193. – to „tereny przezna-
czone na cele mieszkaniowo-usługowe”. 

§ 46. 1. W obszarze planu ochronie podle-
gają nastĉpujące zabytki nie wpisane do rejestru 
(znajdujące siĉ w wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków), a które oznaczone zostały na rysunku planu: 
1) domy przy ulicy M. C. Skłodowskiej o nume-

rach: 57, 59 i 77; 
2) kapliczka przy skrzyŊowaniu ulic: M. C. Skło-

dowskiej i Widok.  
2. W budynkach zabytkowych, o których 

mowa w ust. 1, ochronie podlegają bryła budynku 
i wystrój elewacji frontowej.  

3. Roboty budowlane podejmowane przy 
zabytkach, podlegają rygorom ochrony konserwa-
torskiej w trybie przepisów odrĉbnych. 
 

Rozdział 7 
Granice i sposoby zagospodarowania  

terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrĉbnych, 
 w tym terenów górniczych, a takŊe naraŊonych  

na niebezpieczeństwo powodzi  
i osuwania siĉ mas ziemnych 

 
§ 47. Z uwagi na istniejące uwarunkowa-

nia, nie okreņla siĉ w niniejszym planie granic i 
sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrĉbnych przepisów (w tym terenów gór-
niczych). 

§ 48. Z uwagi na istniejące uwarunkowa-
nia, nie okreņla siĉ w niniejszym planie granic i 
sposobów zagospodarowania terenów naraŊo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
Ŋonych osuwaniem siĉ mas ziemnych.  
 

Rozdział 8 
Przeznaczenie, parametry i wskaňniki  
kształtowania zabudowy oraz warunki 

zagospodarowania wydzielonych terenów 
 

§ 49. 1. W obszarach urbanistycznych Nr 3 
„Skłodowska” i Nr 19 „Starbacicha”, wyznacza siĉ 
tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasa-
dach zagospodarowania. 

2. Ustala siĉ teren o symbolu 3.102. (odci-
nek ulicy Działkowej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(D)); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „dojazdowa”, 
b) minimalne wyposaŊenie pasa drogowego 

ulicy, winno obejmować: chodnik o szeroko-
ņci nie mniejszej niŊ 1,5 m i jezdniĉ o szero-
koņci nie mniejszej niŊ 5,0 m. 
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3. Ustala siĉ teren o symbolu 3.103. (odci-

nek ulicy Armii Krajowej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD (Z)); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „zbiorcza”,  
b) wyposaŊenie pasa drogowego ulicy, winno 

obejmować, co najmniej: chodnik o szeroko-
ņci nie mniejszej niŊ 1,5 m, jezdniĉ o szeroko-
ņci nie mniejszej niŊ 7 m, a po stronie połu-
dniowo-zachodniej (na odcinku od skrzyŊo-
wania z ulicą Nowobielańską do skrzyŊowa-
nia z ulicą Zielną) – dojazd o szerokoņci nie 
mniejszej niŊ 5,5 m. 

§ 50. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 3 
„Skłodowska”, wyznacza siĉ tereny o róŊnym 
przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania. 

2. Ustala siĉ teren o symbolu 3.104. (odci-
nek ulicy M. Skłodowskiej-Curie), dla którego 
okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD (L)); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „lokalna”,  
b) wyposaŊenie pasa drogowego ulicy, winno 

obejmować, co najmniej: chodnik o szeroko-
ņci nie mniejszej niŊ 1,5 m i jezdniĉ o szero-
koņci nie mniejszej niŊ 6,0 m. 

3. Ustala siĉ teren o symbolu 3.105. (teren 
wzdłuŊ ulicy Armii Krajowej), dla którego okreņla 
siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zieleń (symbol ZP); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w terenie dopuszcza siĉ usytuowanie altan o 
powierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoņci 
do 3,70 m – sytuowanych jedna na działce o 
powierzchni minimum 1.000 m2, i nie bliŊej 
niŊ 10 m od zewnĉtrznej linii rozgraniczającej 
terenu 3.103., 

b) w pasie terenu o szerokoņci 10 m wzdłuŊ ze-
wnĉtrznej linii rozgraniczającej terenu 3.103., 
ustala siĉ prawo realizacji ņcieŊki rowerowej 
lub pieszo-rowerowej, takŊe umiejscowienie 
podziemnej sieci infrastruktury technicznej.  

4. Ustala siĉ teren o symbolu 3.106. (odci-
nek ulicy Widok), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD (G)); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „główna”,    
b) wyposaŊenie pasa drogowego ulicy, winno 

obejmować co najmniej: chodnik o szeroko-
ņci nie mniejszej niŊ 1,5 m i jezdniĉ czteropa-
smową o szerokoņci nie mniejszej niŊ 14,0 m, 

c) istniejąca przy skrzyŊowaniu z ulicą M. C. 
Skłodowskiej kapliczka, stanowi zabytek nie-
wpisany do rejestru zabytków; w sytuacji 
przebudowy skrzyŊowania dopuszcza siĉ jej 
przeniesienie w inne miejsce, nie kolidujące z 

wymogami bezpieczeństwa ruchu. Roboty 
budowlane przy kapliczce podlegają nadzo-
rowi konserwatorskiemu, na warunkach okre-
ņlonych w przepisach odrĉbnych. 

5. Ustala siĉ teren o symbolu 3.107. (teren 
przy ul. Nowobielańskiej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, o wysoko-
ņci do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie 
wyŊsze niŊ 8,5 m,  

b) pozostałe budynki o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%. 

6. Ustala siĉ teren o symbolu 3.108. (teren 
przy ul. Nowobielańskiej i ul. Armii Krajowej), dla 
którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, o wysoko-
ņci do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie 
wyŊsze niŊ 8,5 m,  

b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

c) dostĉp komunikacyjny z ulicy Armii Krajo-
wej, ograniczony do dojazdu usytuowanego 
w liniach rozgraniczających tej ulicy, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

7. Ustala siĉ teren o symbolu 3.109. (teren 
przy ul. Armii Krajowej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa (sym-

bol U); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki usługowe o wysokoņci do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, przy czym druga 
kondygnacja wyłącznie w poddaszu i nie 
wyŊsze niŊ 7,5 m, 

b) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych, 

c) wskaňnik zabudowy działki – do 0,5, 
d) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10%, 
e) obsługa komunikacyjna, poprzez dojazd usy-

tuowany w liniach rozgraniczających ulicy 
Armii Krajowej.  

8. Ustala siĉ teren o symbolu 3.110. (teren 
przy ul. W. Witkacego), dla którego okreņla siĉ: 
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1) przeznaczenie terenu: zieleń (symbol ZP); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) dopuszcza siĉ wykonanie budowli sporto-
wych i rekreacyjnych, przy czym powierzch-
nia zajĉta pod tego rodzaju obiekty nie moŊe 
przekraczać 50% powierzchni terenu,   

b) istniejąca stacji transformatorowa ze ņred-
niego na niskie napiĉcie do utrzymania, przy 
zachowaniu wysokoņci budynku stacji – do 
4,0 m, nachylenia połaci dachowych na tym 
budynku – do 400, i wskaňnika zabudowy te-
renu – do 0,05. 

9. Ustala siĉ tereny o symbolach: 3.111., 
3.112. i 3.113, (tereny przy ul. W. Witkacego), dla 
których okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci do trzech kondygnacji nad-
ziemnych, w tym trzecia kondygnacja wy-
łącznie w poddaszu i nie wyŊsze niŊ 10,0 m,  

b) zakaz realizacji samodzielnych budynków go-
spodarczych i garaŊowych, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,6, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%. 

10. Ustala siĉ tereny o symbolach: 3.114., 
3.115., 3.116. i 3.119 (dojazdy z ulicy W. Witkace-
go), dla których okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi wewnĉtrzne (sym-

bol KDW); 
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) ulica pieszo-jezdna o nieprzelotowym zakoń-
czeniu,  

b) dopuszcza siĉ realizacjĉ jednolitej nawierzchni 
ulicy, bez wyodrĉbnienia chodnika.  

11. Ustala siĉ teren o symbolu 3.117., (te-
ren przy ulicy I. Prądzyńskiego), dla którego okre-
ņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi wewnĉtrzne (sym-

bol KDW); 
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) ulica pieszo-jezdna, z odcinkiem północnym 
pełniącym funkcjĉ dojņcia na kierunku do uli-
cy Armii Krajowej,  

b) dopuszcza siĉ realizacjĉ jednolitej nawierzchni 
ulicy, bez wyodrĉbnienia chodnika. 

12. Ustala siĉ teren o symbolu 3.118. (uli-
ce: W. Witkacego, I. Prądzyńskiego, Dobra, Królo-
wej Bony, Zielona, J. Czarnieckiego, Batalionów 
Chłopskich, Zielna), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(D)); 
2) zasady i warunki zagospodarowania. 

a) ulica klasy „dojazdowa”,  
b) wyposaŊenie pasa drogowego ulicy, winno 

obejmować co najmniej: chodnik o szeroko-
ņci nie mniejszej niŊ 1,5 m i jezdniĉ o szero-

koņci nie mniejszej niŊ 5,0 m.  
13. Ustala siĉ teren o symbolu 3.120. (teren 

przy ul. S. Witkacego), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie bliňniaczej 
lub szeregowej, o wysokoņci od dwóch do 
trzech kondygnacji nadziemnych, przy czym 
trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu i 
nie wyŊsze niŊ 10,0 m,  

b) pozostałe budynki o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m – przy realiza-
cji dachu płaskiego, 4,0 m – przy realizacji 
pozostałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,5, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%. 

14. Ustala siĉ teren o symbolu 3.121. (teren 
przy ul. W. Witkacego), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci od dwóch do trzech kondy-
gnacji nadziemnych, przy czym trzecia kon-
dygnacja wyłącznie w poddaszu i nie wyŊsze 
niŊ 10,0 m,  

b) istniejące budynki garaŊowe usytuowane 
pomiĉdzy linią rozgraniczającą ulicy, a nie-
przekraczalną linią zabudowy okreņloną na 
rysunku planu – do zachowania, z prawem 
do odbudowy, 

c) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,5, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%. 

15. Ustala siĉ teren o symbolu 3.122. (teren 
przy ul. Dobrej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w układzie wolnostoją-
cym lub bliňniaczym, o wysokoņci do dwóch 
kondygnacji nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 
8,5 m, 

b) pozostałe budynki o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m – przy realiza-
cji dachu płaskiego, i 4,0 m – przy realizacji 
pozostałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%. 

16. Ustala siĉ teren o symbolu 3.123. (teren 
przy ul. Nowobielańskiej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
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jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
a) budynki mieszkalne wolnostojące lub w za-

budowie bliňniaczej, o wysokoņci do dwóch 
kondygnacji nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 
8,5 m,  

b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

17. Ustala siĉ teren o symbolu 3.124. (frag-
ment ul. Nowobielańskiej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(L)); 
2) zasady i warunki zagospodarowania. 

a) ulica klasy „lokalna”,  
b) minimalne wyposaŊenie terenu, obejmuje 

chodnik o szerokoņci nie mniejszej niŊ 2,0 m. 
18. Ustala siĉ teren o symbolu 3.125. (teren 

przy ul. Nowobielańskiej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, o wysoko-
ņci do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie 
wyŊsze niŊ 8,5 m,  

b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

19. Ustala siĉ teren o symbolu 3.126. (teren 
pomiĉdzy ulicami: Nowobielańską i Królowej Bo-
ny), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: ciągi piesze (symbol KX); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: nie ustala 

siĉ.  
20. Ustala siĉ teren o symbolu 3.127. (ulica 

Barbary Radziwiłłówny), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(D)); 
2) zasady i warunki zagospodarowania. 

a) ulica klasy „dojazdowa”,  
b) minimalna szerokoņć jezdni 5,0 m.  

21. Ustala siĉ teren o symbolu 3.128. (ulica 
Królowej Jadwigi), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi wewnĉtrzne (sym-

bol KDW); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica pieszo-jezdna, o nieprzelotowym za-

kończeniu,  
b) dopuszcza siĉ urządzenie pasów ruchu pie-

szego i kołowego w jednej płaszczyňnie. 
22. Ustala siĉ teren o symbolu 3.129. (teren 

przy ulicach: Królowej Jadwigi, Zielonej, Dobrej, 
Zielnej i I. Prądzyńskiego), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, za wyjąt-
kiem działek ewidencyjnych o numerach: 
1.107 i 1.106, na których dopuszcza siĉ wy-
konanie budynków w układzie bliňniaczym, 
ze ņcianą wspólną usytuowaną przy wspól-
nej linii granicznej tych działek, 

b) budynki mieszkalne o wysokoņci do dwóch 
kondygnacji nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 
8,5 m,  

c) pozostałe budynki o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

23. Ustala siĉ teren o symbolu 3.130. (teren 
pomiĉdzy ulicami: Zieloną, Zielną, Dobrą, Królo-
wej Bony i Barbary Radziwiłłówny), dla którego 
okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, za wyjąt-
kiem działek ewidencyjnych o numerach: 
243/2 i 244/2, na których dopuszcza siĉ wy-
konanie budynków w układzie bliňniaczym, 
ze ņcianą wspólną usytuowaną przy wspól-
nej linii granicznej tych działek, 

b) wysokoņć budynków mieszkalnych od dwóch 
do trzech kondygnacji nadziemnych, przy 
czym trzecia kondygnacja wyłącznie w pod-
daszu i nie wyŊsze niŊ 9,0 m,  

c) pozostałe budynki o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

24. Ustala siĉ teren o symbolu 3.131. (teren 
przy ulicach: Królowej Bony i Barbary Radziwił-
łówny), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci od dwóch do trzech kondy-
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gnacji nadziemnych, przy czym trzecia kon-
dygnacja wyłącznie w poddaszu i nie wyŊsze 
niŊ 10,0 m,  

b) istniejące budynki garaŊowe usytuowane 
pomiĉdzy linią rozgraniczającą ulicy, a linią 
zabudowy okreņloną na rysunku planu – do 
zachowania, 

c) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

25. Ustala siĉ teren o symbolu 3.132. (teren 
u zbiegu ulic: Zielnej i Królowej Bony), dla którego 
okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zieleń (symbol ZP) i in-

frastruktura techniczna – elektroenergetyka 
(symbol E);  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  
a) realizacja obiektów z zakresu infrastruktury 

technicznej, ograniczona wyłącznie do bu-
dowy lub utrzymania istniejącej, jako jedynej 
w terenie, budynkowej stacji transformato-
rowej ze ņredniego na niskie napiĉcie,  

b) maksymalna wysokoņć budynku stacji – 4,0 m, 
c) wskaňnik zabudowy terenu – do 0,1, 
d) udział terenów zieleni – nie mniejszy niŊ 80%. 

26. Ustala siĉ teren o symbolu 3.133. (teren 
przy ulicach: Królowej Bony i Barbary Radziwił-
łówny), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci od dwóch do trzech kondy-
gnacji nadziemnych, przy czym trzecia kon-
dygnacja wyłącznie w poddaszu i nie wyŊsze 
niŊ 10,0 m,  

b) istniejące budynki garaŊowe usytuowane 
pomiĉdzy linią rozgraniczającą ulicy Królowej 
Bony, a nieprzekraczalną linią zabudowy 
okreņloną na rysunku planu – do zachowania, 

c) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

27. Ustala siĉ teren o symbolu 3.134. (teren 
przy ulicy Królowej Bony i ulicy Barbary Radziwił-
łówny), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi wewnĉtrzne (sym-

bol KDW); 
2) zasady i warunki zagospodarowania – ulica 

pieszo-jezdna o nieprzelotowym zakończeniu. 
28. Ustala siĉ teren o symbolu 3.135. (teren 

przy ulicach: Nowobielańskiej i Batalionów Chłop-
skich), dla którego okreņla siĉ: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
a) budynki mieszkalne wolnostojące, za wyjąt-

kiem działek ewidencyjnych o numerach: 
344/1 i 345/4, na których dopuszcza siĉ wy-
konanie budynków w układzie bliňniaczym, 
ze ņcianą wspólną usytuowaną przy wspól-
nej linii granicznej tych działek, 

b) budynki mieszkalne o wysokoņci do dwóch 
kondygnacji nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 
8,5 m,  

c) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%. 

29. Ustala siĉ teren o symbolu 3.136. (teren 
przy ulicy Królowej Bony), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci do dwóch kondygnacji 
nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 9,0 m,  

b) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

30. Ustala siĉ teren o symbolu 3.137. (teren 
przy ulicach: Zielnej i Batalionów Chłopskich), dla 
którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnosto-
jącej lub bliňniaczej, o wysokoņci do 9,0 m,  

b) pozostałe budynki nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

31. Ustala siĉ teren o symbolu 3.138. (teren 
przy ulicach: Armii Krajowej i I. Prądzyńskiego), 
dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) dopuszcza siĉ zachowanie istniejącej w ob-
rĉbie działek o numerach: 1188 i 1189, zabu-
dowy szwalni,  
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b) dostĉpnoņć komunikacyjna z ulicy Armii Kra-

jowej, ograniczona do dojazdu usytuowane-
go w liniach rozgraniczających tej ulicy,  

c) budynki mieszkalne wolnostojące, za wyjąt-
kiem działek ewidencyjnych o numerach: 
1188 i 1189, na których dopuszcza siĉ wyko-
nanie budynków w układzie bliňniaczym, ze 
ņcianą wspólną usytuowaną przy wspólnej 
linii granicznej tych działek, 

d) budynki mieszkalne do trzech kondygnacji 
nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja wy-
łącznie w poddaszu i nie wyŊsze niŊ 10,0 m,  

e) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

f) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

g) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

32. Ustala siĉ teren o symbolu 3.139. (teren 
przy ulicach: Dobrej, Zielonej i I. Prądzyńskiego), 
dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, o wysoko-
ņci do trzech kondygnacji nadziemnych, w 
tym trzecia kondygnacja wyłącznie w podda-
szu i nie wyŊsze niŊ 10,0 m,  

b) pozostałe budynki o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów,  

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

33. Ustala siĉ teren o symbolu 3.140. (ulica 
Północna), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(L)); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „lokalna”,  
b) minimalne wyposaŊenie pasa drogowego 

ulicy, winno obejmować: jezdniĉ o szeroko-
ņci co najmniej 6,0 m, chodnik o szerokoņci 
co najmniej 2,0 m lub ņcieŊkĉ pieszo-ro-
werową o szerokoņci co najmniej 3,5 m. 

34. Ustala siĉ teren o symbolu 3.141. (ulica 
A. Wittenberga), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(D)); 
2) zasady i warunki zagospodarowania. 

a) ulica klasy „dojazdowa”,  
b) dopuszcza siĉ urządzenie pasów ruchu pie-

szego i kołowego w jednej płaszczyňnie. 
35. Ustala siĉ teren o symbolu 3.142. (od-

cinek ulicy J. Matejki), dla którego okreņla siĉ: 

1) przeznaczenie terenu: drogi wewnĉtrzne (sym-
bol KDW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania:  
a) ulica pieszo-jezdna o nieprzelotowym zakoń-

czeniu,  
b) dopuszcza siĉ realizacjĉ jednolitej nawierzchni 

ulicy, bez wyodrĉbnienia chodnika. 
36. Ustala siĉ teren o symbolu 3.143. (od-

cinek ulicy Dobrej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi wewnĉtrzne (sym-

bol KDW); 
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) ulica pieszo-jezdna o nieprzelotowym zakoń-
czeniu,  

b) dopuszcza siĉ realizacjĉ jednolitej nawierzchni 
ulicy, bez wyodrĉbnienia chodnika. 

37. Ustala siĉ teren o symbolu 3.144. (teren 
przy ulicy Armii Krajowej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna 

– oczyszczalnie ņcieków i infrastruktura tech-
niczna – elektroenergetyka (symbol KOs, E); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
a) realizacja obiektów z zakresu okreņlonego 

przeznaczeniem terenu, ograniczona wyłącz-
nie do obiektów i urządzeń słuŊących reduk-
cji napiĉć ze ņredniego na niskie napiĉcie 
oraz przepompowni ņcieków, 

b) dopuszcza siĉ wprowadzenie zieleni o cha-
rakterze parkowym,  

c) maksymalna wysokoņć budynków – 4,0 m, 
d) wskaňnik zabudowy terenu – do 0,3, 
e) udział terenów zieleni nie mniejszy niŊ – 40%. 

38. Ustala siĉ teren o symbolu 3.145. (teren 
przy ulicach: Północnej, I. Prądzyńskiego i Zielo-
nej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci od dwóch do trzech kondy-
gnacjach nadziemnych, w tym trzecia kondy-
gnacja wyłącznie w poddaszu i nie wyŊsze 
niŊ 10,0 m,  

b) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

39. Ustala siĉ teren o symbolu 3.146. (teren 
pomiĉdzy ulicami: I. Prądzyńskiego, Północną, S. 
Czarnieckiego i Zielną), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące lub bliň-
niacze, o wysokoņci do dwóch kondygnacji 
nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 8,5 m, 

b) pozostałe budynki o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ – 3,30 m przy reali-
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zacji dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji 
pozostałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 0,5, 
d) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%. 
40. Ustala siĉ teren o symbolu 3.147. (teren 

przy ulicach: Północnej, S. Czarnieckiego i Zielo-
nej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i 
nie wyŊsze niŊ 8,5 m,  

b) zakaz realizacji samodzielnych budynków go-
spodarczych i garaŊowych, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

41. Ustala siĉ teren o symbolu 3.148. (teren 
przy ulicy Północnej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna 

– elektroenergetyka (symbol E); 
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) budynkowa stacja transformatorowa ze ņred-
niego na niskie napiĉcie, do utrzymania, 

b) maksymalna wysokoņć budynku stacji – 4,0 m, 
c) wskaňnik zabudowy terenu – do 0,9, 
d) udział terenów zieleni co najmniej 10%.  

42. Ustala siĉ teren o symbolu 3.149. (teren 
pomiĉdzy ulicami: Zieloną, Północną, Zielną i Ba-
talionów Chłopskich), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w układzie wolnostoją-
cym lub bliňniaczym, o wysokoņci od dwóch 
do trzech kondygnacji nadziemnych, przy 
czym trzecia wyłącznie w poddaszu i nie 
wyŊsze niŊ 10 m,  

b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

43. Ustala siĉ teren o symbolu 3.150. (teren 
pomiĉdzy ulicami: Nowobielańską i Batalionów 
Chłopskich), dla którego okreņla siĉ; 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne i usługowe o wysokoņci 
od dwóch do trzech kondygnacji nadziem-
nych, przy czym trzecia wyłącznie w podda-

szu i nie wyŊsze niŊ 9,0 m, 
b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-

ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4. 

44. Ustala siĉ teren o symbolu 3.151. (teren 
przy ulicy Batalionów Chłopskich), dla którego 
okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i 
nie wyŊsze niŊ 9,0 m,  

b) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

45. Ustala siĉ teren o symbolu 3.152., dla 
którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: ciągi piesze (symbol KX); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: nie ustala 

siĉ.  
46. Ustala siĉ teren o symbolu 3.153. (teren 

pomiĉdzy ulicami: Nowobielańską, Północną i A. 
Wittenberga), dla którego okreņla siĉ; 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) na działkach, które posiadają bezpoņredni 
zjazd z ulicy Nowobielańskiej, dopuszcza siĉ 
wykonanie obiektów budowlanych z zakresu 
zabudowy usługowej po warunkiem, Ŋe zo-
stanie zachowana moŊliwoņć wykonania bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego,  

b) budynki mieszkalne o wysokoņci od dwóch 
do trzech kondygnacji nadziemnych, przy 
czym trzecia kondygnacja wyłącznie w pod-
daszu i nie wyŊsze niŊ 9,0 m,  

c) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

47. Ustala siĉ teren o symbolu 3.154. (do-
jazd od ulicy Północnej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi wewnĉtrzne (sym-

bol KDW); 
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2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) ulica pieszo-jezdna o nieprzelotowym zakoń-
czeniu, 

b) dopuszcza siĉ wykonanie jednolitej nawierzch-
ni ulicy, bez wyodrĉbnienia chodnika. 

48. Ustala siĉ teren o symbolu 3.155. (teren 
przy ulicy A. Wittenberga), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 
9,0 m,  

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,3, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

49. Ustala siĉ teren o symbolu 3.156. (teren 
przy ulicach: Batalionów Chłopskich, Północnej, A. 
Wittenberga), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące lub bliňnia-
cze, o wysokoņci od dwóch do trzech kondy-
gnacji nadziemnych, przy czym trzecia wy-
łącznie w poddaszu i nie wyŊsze niŊ 10,0 m,  

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,3, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

50. Ustala siĉ teren o symbolu 3.157. (teren 
przy ulicach: Zielnej, J. Czarnieckiego i Zielonej), 
dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące lub bliň-
niacze, o wysokoņci do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, i nie wyŊsze niŊ 8,5 m, 

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej, i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,3, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

51. Ustala siĉ teren o symbolu 3.158. (teren 
przy ulicy Nowobielańskiej), dla którego okreņla 
siĉ; 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN) i zabudowa usłu-
gowa, z wyłączeniem budynków uŊytecznoņci 
publicznej przeznaczonych do wykonywania 
działalnoņci w zakresie edukacji i nauki związa-
nej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieŊy (symbol U); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
a) teren do wykorzystania jako jedna działka, 
b) budynek mieszkalny i budynki usługowe o 

jednej kondygnacji nadziemnej i nie wyŊsze 
niŊ 6,0 m, 

c) zakaz wznoszenia samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych,  

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

e) maksymalny wskaňnik zabudowy terenu – 
0,4. 

52. Ustala siĉ teren o symbolu 3.159. (teren 
przy ulicy Widok), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna 

– ciepłownictwo i zieleń (symbol C,ZP); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) istniejąca sieć ciepłownicza do utrzymania, 
b) wprowadzenie zieleni, podporządkowane wa-

runkom właņciwej eksploatacji istniejącej na-
ziemnej sieci ciepłowniczej, 

c) dopuszcza siĉ urządzenie ņcieŊki rowerowej 
lub ņcieŊki pieszo-rowerowej,  

d) minimalny udział terenów zieleni – 30% po-
wierzchni terenu. 

53. Ustala siĉ teren o symbolu 3.160. (teren 
przy ulicach: Nowobielańskiej i Północnej), dla 
którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące lub bliň-
niacze, o wysokoņci do dwóch kondygnacji 
nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 8,5 m,  

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

54. Ustala siĉ teren o symbolu 3.161. (teren 
przy ulicach: Nowobielańskiej i Północnej), dla 
którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci dwóch kondygnacji nad-
ziemnych i nie wyŊsze niŊ 8,5 m,  

b) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych,  

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 
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d) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%. 
55. Ustala siĉ teren o symbolu 3.162. (teren 

przy ulicy S. Wyspiańskiego), dla którego okreņla 
siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci od dwóch do trzech kondy-
gnacji nadziemnych, w tym trzecia kondy-
gnacja wyłącznie w poddaszu i nie wyŊsze 
niŊ 10 m,  

b) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych,  

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

56. Ustala siĉ teren o symbolu 3.163. (uli-
ce: S. Wyspiańskiego, J. Zamoyskiego, J. Matejki, 
J. Chodkiewicza, Zielona i teren pomiĉdzy ul. J. 
Zamoyskiego i M. Skłodowskiej), dla którego okre-
ņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(D)); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „dojazdowa”,  
b) wyposaŊenie pasa drogowego ulicy, winno 

obejmować co najmniej: chodnik o szeroko-
ņci nie mniejszej niŊ 1,5 m i jezdniĉ o szero-
koņci nie mniejszej niŊ 5,0 m.  

57. Ustala siĉ teren o symbolu 3.164. (teren 
przy ul. Północnej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna 

– elektroenergetyka (symbol E) i zieleń (symbol 
ZP);  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  
a) realizacja obiektów z zakresu infrastruktury 

technicznej, ograniczona wyłącznie do bu-
dowy lub utrzymania istniejącej, jako jedynej 
w terenie, budynkowej stacji transformato-
rowej ze ņredniego na niskie napiĉcie,  

b) maksymalna wysokoņć budynku stacji – 4,0 m, 
c) wskaňnik zabudowy terenu – do 0,2, 
d) udział terenów zieleni minimum 50% po-

wierzchni terenu. 
58. Ustala siĉ teren o symbolu 3.165. (teren 

przy ulicach: S. Wyspiańskiego, J. Zamoyskiego i 
J. Matejki)), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, za wyjątkiem działki o numerze ewiden-
cyjnym 1484/1, gdzie dopuszcza siĉ usytuowa-
nie budynku mieszkalnego wolnostojącego, 

b) budynki o wysokoņci od dwóch do trzech 
kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia 
kondygnacja wyłącznie w poddaszu i nie 
wyŊsze niŊ 10,0 m,  

c) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych,  

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

59. Ustala siĉ teren o symbolu 3.166. (teren 
przy ulicy Północnej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w układzie wolnostoją-
cym lub bliňniaczym, o wysokoņci od dwóch 
do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym 
trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu i 
nie wyŊsze niŊ 10,0 m,  

b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

60. Ustala siĉ teren o symbolu 3.167. (teren 
przy ulicy Północnej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i zabudowa usługowa (symbol 
MN,U); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
a) budynki mieszkalne i usługowe o wysokoņci 

od dwóch do trzech kondygnacji nadziem-
nych, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w 
poddaszu i nie wyŊsze niŊ 10,0 m, 

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%,  

d) maksymalny wskaňnik zabudowy terenu – 
0,4. 

61. Ustala siĉ teren o symbolu 3.168. (teren 
przy ulicy S. Wyspiańskiego), dla którego okreņla 
siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w obrĉbie działek ewidencyjnych o nume-
rach: 1489/1 i 1489/3, dopuszcza siĉ realizacjĉ 
budynków przeznaczonych do wykonywania 
działalnoņci z zakresu okreņlonego dla zabu-
dowy usługowej, z wyłączeniem działalnoņci 
z zakresu edukacji i nauki związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŊy, 

b) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej,  

c) warunek, o którym mowa w lit. „b”, nie do-
tyczy zabudowy na działkach ewidencyjnych 
o numerach: 1489/1 i 1489/3, 
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d) budynki mieszkalne i usługowe do dwóch 

kondygnacji nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 
8,5 m,  

e) zakaz realizacji samodzielnych budynków go-
spodarczych i garaŊowych, 

f) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

g) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

62. Ustala siĉ teren o symbolu 3.169. (teren 
przy ulicach: Północnej, J. Chodkiewicza i J. Ma-
tejki), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej 
lub bliňniaczej, o wysokoņci od dwóch do 
trzech kondygnacji nadziemnych, przy czym 
trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu i 
nie wyŊsze niŊ 10,0 m,  

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,  

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4. 

63. Ustala siĉ teren o symbolu 3.170. (teren 
przy ulicach: J. Zamoyskiego, J. Chodkiewicza i J. 
Matejki), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci od dwóch do trzech kondy-
gnacji nadziemnych, przy czym trzecia kon-
dygnacja wyłącznie w poddaszu i nie wyŊsze 
niŊ 10,0 m,  

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4. 

64. Ustala siĉ teren o symbolu 3.171. (teren 
przy zbiegu ulic: Widok i M. Skłodowskiej), dla 
którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne i usługowe o wysokoņci 
jednej kondygnacji nadziemnej i nie wyŊsze 
niŊ 6,0 m,  

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 

dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

e) istniejący na działce ewidencyjnej o numerze 
420/2 budynek mieszkalny (według oznacze-
nia na rysunku planu), stanowi zabytek nie-
wpisany do rejestru; roboty budowlane przy 
budynku podlegają nadzorowi konserwator-
skiemu, na warunkach okreņlonych w przepi-
sach odrĉbnych. 

65. Ustala siĉ teren o symbolu 3.172. (teren 
przy ulicach: Północnej, Zielonej, J. Chodkiewicza i 
J. Matejki), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci od dwóch do trzech kondy-
gnacji nadziemnych, przy czym trzecia kon-
dygnacja wyłącznie w poddaszu i nie wyŊsze 
niŊ 10,0 m,  

b) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4. 

66. Ustala siĉ teren o symbolu 3.173. (teren 
przy ulicy J. Chodkiewicza), dla którego okreņla 
siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zieleń (symbol ZP); 
2 zasady i warunki zagospodarowania – urządze-

nie i utrzymanie zieleni w ramach zagospoda-
rowania działek z zabudową sytuowaną w tere-
nie 3.172 lub w formie samodzielnych obsza-
rów zieleni z dostĉpem do ulicy J. K. Chodkie-
wicza. 

67. Ustala siĉ teren o symbolu 3.174. (teren 
przy ulicy M. Skłodowskiej), dla którego okreņla 
siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne o wysokoņci do dwóch 
kondygnacji nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 
8,5 m,  

b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 0,3, 
d) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 30%, 
e) istniejący na działce ewidencyjnej o numerze 
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413/8 budynek mieszkalny (według oznacze-
nia na rysunku planu), stanowi zabytek nie-
wpisany do rejestru; roboty budowlane przy 
budynku podlegają nadzorowi konserwator-
skiemu, na warunkach okreņlonych w przepi-
sach odrĉbnych. 

68. Ustala siĉ teren o symbolu 3.175. (teren 
przy ulicy J. Zamoyskiego), dla którego okreņla 
siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci od dwóch do trzech kondy-
gnacji nadziemnych, przy czym trzecia wy-
łącznie w poddaszu uŊytkowym i nie wyŊsze 
niŊ 9,0 m,  

b) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 10%, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,5. 

69. Ustala siĉ teren o symbolu 3.176. (teren 
przy zbiegu ulic: Północnej i Zielonej), dla którego 
okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci od dwóch do trzech kondy-
gnacji nadziemnych, przy czym trzecia kon-
dygnacja wyłącznie w poddaszu i nie wyŊsze 
niŊ 10,0 m,  

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemne, i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,3. 

70. Ustala siĉ teren o symbolu 3.177. (teren 
przy ulicy Zielonej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zieleń (symbol ZP); 
2 zasady i warunki zagospodarowania – urządze-

nie i utrzymanie zieleni w ramach zagospoda-
rowania działek z zabudową sytuowaną w tere-
nie 3.175. lub 3.176., lub 3.178., ewentualnie w 
formie samodzielnych obszarów zieleni z do-
stĉpem do ulicy Zielonej.   

71. Ustala siĉ teren o symbolu 3.178. (teren 
przy ulicach: Zielonej i J. Zamoyskiego), dla które-
go okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnosto-
jącej, o wysokoņci od dwóch do trzech kon-
dygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondy-

gnacja w poddaszu i nie wyŊsze niŊ 10,0 m,  
b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-

ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,3. 

72. Ustala siĉ teren o symbolu 3.179. (teren 
przy zbiegu ulic: Północnej i J. Zamoyskiego), dla 
którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w układzie wolnostoją-
cym, o wysokoņci do dwóch kondygnacji 
nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 9,0 m,  

b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

73. Ustala siĉ teren o symbolu 3.180. (teren 
przy ulicy J. Zamoyskiego), dla którego okreņla 
siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i 
nie wyŊsze niŊ 8,5 m,  

b) zakaz realizacji samodzielnych budynków go-
spodarczych i garaŊowych, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4. 

74. Ustala siĉ teren o symbolu 3.181. (uli-
ce: S. ŉółkiewskiego i S. Koniecpolskiego), dla 
którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(D)); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „dojazdowa”,  
b) wyposaŊenie pasa drogowego ulicy, winno 

obejmować co najmniej: chodnik o szeroko-
ņci nie mniejszej niŊ 1,5 m i jezdniĉ o szero-
koņci nie mniejszej niŊ 5,0 m.  

75. Ustala siĉ teren o symbolu 3.182. (teren 
przy ulicach: Północnej, S. ŉółkiewskiego i S. Ko-
niecpolskiego), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne o wysokoņci dwóch kon-
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dygnacji nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 8,5 m,  

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4. 

76. Ustala siĉ teren o symbolu 3.183. (teren 
przy ulicach: Północnej, S. ŉółkiewskiego i S. Ko-
niecpolskiego), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie szerego-
wej, o wysokoņci od dwóch do trzech kondy-
gnacji nadziemnych, w tym trzecia kondy-
gnacja wyłącznie w poddaszu i nie wyŊsze 
niŊ 9,0 m,  

b) zakaz realizacji samodzielnych budynków 
gospodarczych i garaŊowych, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4. 

77. Ustala siĉ teren o symbolu 3.184. (teren 
przy zbiegu ulic: Północnej i Armii Krajowej), dla 
którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) teren do wykorzystania jako jedna działka,  
b) budynek mieszkalny wolnostojący, o wyso-

koņci do dwóch kondygnacji nadziemnych i 
nie wyŊszy niŊ 8,5 m,  

c) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

78. Ustala siĉ teren o symbolu 3.185. (teren 
przy zbiegu ulic: Północnej i Armii Krajowej), dla 
którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, z 

wyłączeniem budynków uŊytecznoņci publicz-
nej przeznaczonych do wykonywania działalno-
ņci w zakresie edukacji i nauki, związanej ze sta-
łym lub wielogodzinnym pobytem (symbol U); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
a) teren stanowi jedną działkĉ,  
b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-

ziemnej i nie wyŊsze niŊ 6,0 m,  
c) zakaz realizacji samodzielnych budynków go-

spodarczych i garaŊowych, 
d) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 10% powierzchni terenu, 
e) maksymalny wskaňnik zabudowy terenu – 

0,3, 
f) dostĉpnoņć komunikacyjna terenu, wyłącz-

nie, z ulicy Północnej. 
79. Ustala siĉ teren o symbolu 3.186. (teren 

przy ulicy S. ŉółkiewskiego), dla którego okreņla 
siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnosto-
jącej, o wysokoņci od dwóch do trzech kon-
dygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondy-
gnacja wyłącznie w poddaszu i nie wyŊsze 
niŊ 10,0 m,  

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%, 

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,3. 

80. Ustala siĉ teren o symbolu 3.187. (teren 
przy ulicy Armii Krajowej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnosto-
jącej, o wysokoņci do trzech kondygnacji 
nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja wy-
łącznie w poddaszu i nie wyŊsze niŊ 9,0 m,   

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%, 

d maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,3, 

e) z ulicy Armii Krajowej dostĉpnoņć komunika-
cyjna ograniczona do dojazdu urządzonego 
w pasie drogowym, dla bezpoņredniej ob-
sługi zabudowy lub do prawoskrĉtów z jezd-
ni podstawowej. 

81. Ustala siĉ teren o symbolu 3.188. (teren 
przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie), dla którego 
okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a)  budynki mieszkalne w układzie wolnostoją-
cym, o wysokoņci do dwóch kondygnacji 
nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 8,5 m,  

b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 
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c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 

0,4, 
d) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%. 
82. Ustala siĉ teren o symbolu 3.189. (teren 

przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie), dla którego 
okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w układzie wolnostoją-
cym, o wysokoņci do dwóch kondygnacji 
nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 8,5 m,  

b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-
zacji pozostałych dachów, 

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%, 

e) istniejący na działce ewidencyjnej o numerze 
363/2 budynek mieszkalny (według oznacze-
nia na rysunku planu), stanowi zabytek nie-
wpisany do rejestru; roboty budowlane przy 
budynku podlegają nadzorowi konserwator-
skiemu, na warunkach okreņlonych w przepi-
sach odrĉbnych. 

83. Ustala siĉ teren o symbolu 3.190. (teren 
przy ulicach: Dobrej i I. Prądzyńskiego), dla które-
go okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne wolnostojące, o wysoko-
ņci od dwóch do trzech kondygnacji nad-
ziemnych, w tym trzecia kondygnacja wy-
łącznie w poddaszu i nie wyŊsze niŊ 10,0 m,   

b) pozostałe budynki o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów,  

c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,4, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

84. Ustala siĉ teren o symbolu 3.191. (teren 
przy ul. M. C. Skłodowskiej), dla którego okreņla 
siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w układzie wolnostoją-
cym, o wysokoņci do dwóch kondygnacji 
nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 9,0 m,  

b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 5,0 m, natomiast po-
zostałe budynki – nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy 
realizacji dachu płaskiego i 4,0 m przy reali-

zacji pozostałych dachów, 
c) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 

0,4, 
d) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20%, 
e) dostĉpnoņć komunikacyjna wyłącznie z ulicy 

M. C. Skłodowskiej. 
85. Ustala siĉ teren o symbolu 3.192. (teren 

przy ulicy Armii Krajowej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: obiekty infrastruktury 

technicznej – ujĉcia wody (symbol WW); 
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zagospodarowanie terenu podporządkowane 
rygorom ochrony ujĉć wód podziemnych, 
wynikającym z przepisów odrĉbnych, 

b) budynki o jednej kondygnacji nadziemnej i 
nie wyŊsze niŊ 5,0 m,  

c) wskaňnik zabudowy terenu – do 0,2, 
d) minimalny udział terenów zieleni – 10%. 

86. Ustala siĉ teren o symbolu 3.193. (teren 
przy ul. Armii Krajowej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, z 

wyłączeniem budynków uŊytecznoņci publicz-
nej przeznaczonych do wykonywania działalno-
ņci w zakresie edukacji i nauki, związanej ze sta-
łym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŊy 
(symbol U); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
a) dopuszcza siĉ w budynku usługowym wyko-

nanie czĉņci mieszkalnej, o udziale nie wiĉk-
szym niŊ 50% powierzchni uŊytkowej tego 
budynku,  

b) budynki usługowe o wysokoņci do dwóch 
kondygnacji nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 
9,0 m, 

c) wysokoņć budynków pozostałych: przy reali-
zacji dachu płaskiego – do 3,3 m i przy reali-
zacji pozostałych dachów – do 4,0 m, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,  

e) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,3,  

f) z ulicy Armii Krajowej dostĉpnoņć komunika-
cyjna ograniczona do dojazdu urządzonego 
w pasie drogowym dla obsługi zabudowy 
lub do prawoskrĉtów z jezdni podstawowej.  

§ 51. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 19 – 
„Starbacicha”, wyznacza siĉ tereny o róŊnym 
przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania. 

2. Ustala siĉ teren o symbolu 19.22. (przy 
ulicach: T. Skrzypka i Działkowej), dla którego 
okreņla siĉ: 
1) przeznaczeni terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) dopuszcza siĉ utrzymanie istniejących obiek-
tów usługowych, 

b) budynki mieszkalne wolnostojące, o wysoko-
ņci do dwóch kondygnacji nadziemnych i 
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nie wyŊsze niŊ 8,5 m, 

c) wysokoņć budynku usługowego do 6,0 m, 
natomiast wysokoņć pozostałych budynków 
do 3,30 m – przy realizacji dachu płaskiego i 
do 4,0 m – przy realizacji pozostałych da-
chów,  

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,  

e) wskaňnik zabudowy terenu – do 0,3, 
f) z ulicy Armii Krajowej dostĉpnoņć komunika-

cyjna ograniczona do dojazdu urządzonego 
w pasie drogowym dla bezpoņredniej obsłu-
gi zabudowy lub do prawoskrĉtów z jezdni 
podstawowej. 

3. Ustala siĉ teren o symbolu 19.23. (teren 
przy ulicy Armii Krajowej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: drogi wewnĉtrzne (sym-

bol KDW); 
2) zasady i warunki zagospodarowania – dojazd 

gospodarczy w istniejących liniach rozgranicza-
jących. 

4. Ustala siĉ teren o symbolu 19.24. (teren 
przy ulicy Armii Krajowej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnosto-
jącej, o wysokoņci do dwóch kondygnacji 
nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 8,5 m,  

b) budynki pozostałe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyŊsze niŊ 3,3 m przy realizacji 
dachu płaskiego, i 4,0 m przy realizacji pozo-
stałych dachów, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30%,  

d) maksymalny wskaňnik zabudowy działki – 
0,3,  

e) rów istniejący przy wschodniej granicy tere-
nu – do utrzymania, z dopuszczeniem przy-
krycia koryta, 

f) z ulicy Armii Krajowej dostĉpnoņć komunika-
cyjna ograniczona do dojazdu urządzonego 
w pasie drogowym dla obsługi zabudowy, 
lub do prawoskrĉtów z jezdni podstawowej. 

5. Ustala siĉ teren o symbolu 19.25. (ulica 
T. Skrzypka), dla którego okreņla siĉ: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 
KD(D)); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
a) ulica nieprzelotowa, klasy „dojazdowa”, 
b) minimalne wyposaŊenie pasa drogowego 

ulicy, winno obejmować: obustronne chod-
niki o szerokoņci nie mniejszej niŊ 1,5 m i 
jezdniĉ o szerokoņci nie mniejszej niŊ 6,0 m. 

 
Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 
 

§ 52. Tracą moc obowiązującą ustalenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, uchwalonych: 
1) uchwałą Nr 33/97/33 Rady Miejskiej w Skier-

niewicach z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Skierniewice 
(Dz.Urz. Województwa Skierniewickiego Nr 13, 
poz. 65); 

2) uchwałą Nr 57/2000/25 Rady Miasta Skierniewi-
ce z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu szczegółowego zagospoda-
rowania przestrzennego terenów budownictwa 
jednorodzinnego osiedla „Nowobielańska” w 
Skierniewicach (Dz.Urz. Województwa Łódzkie-
go Nr 124, poz. 705); 

3) uchwałą Nr XLVII/34/02 Rady Miasta Skiernie-
wice z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Skierniewice (Dz.Urz. 
Województwa Łódzkiego Nr 116, poz. 1873); 

dotyczące obszaru objĉtego niniejszym planem 
miejscowym. 

§ 53. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego.  
 
 
 

Przewodnicząca Rady 
Miasta Skierniewice: 

Anna Janus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr 140 -7339- Poz. 1392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LI/35/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 
 

z dnia 7 kwietnia 2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr 140 -7340- Poz. 1392 

 
 

 
 



Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr 140 -7341- Poz. 1392 

 
 

 
 
 



Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr 140 -7342- Poz. 1392 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LI/35/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

 
z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o 

wyłoŊeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, obejmującego fragment Miasta Skierniewice 
połoŊony w rejonie ulic: Nowobielańskiej, Armii 
Krajowej, M. Skłodowskiej-Curie i Widok, wpłynĉła 
jedna uwaga, która nie została uwzglĉdniona w 
procedurze sporządzania planu – w trybie okreņlo-
nym w art. 17 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.  
Data wniesienia uwagi: 18 luty 2009 r. (pismo opa-
trzone datą 17 lutego 2009 r.). 
Oznaczenie nieruchomoņci, której uwaga dotyczy: 
działka gruntu nr 1489/3, wchodząca w skład nie-
ruchomoņci połoŊonej przy ulicy Wyspiańskiego 
62 (na nieruchomoņć składają siĉ działki gruntu o 
numerach: 1490,1489/1 i 1489/3).  
Treņć uwagi: przeznaczyć ww. działkĉ gruntu pod 
„zabudowĉ handlowo-usługową, z moŊliwoņcią 
wykonywania usług – geometria i zbieŊnoņć ukła-
du kierowniczego w samochodach osobowych 
oraz wymiana i sprzedaŊ ogumienia”, takŊe 
zmniejszyć liniĉ zabudowy okreņloną planem,  
z 4-ch metrów do 2-ch metrów.  
Podstawowe ustalenia planu dla nieruchomoņci, 
której uwaga dotyczy. 
Działka gruntu nr 1489/3 połoŊona jest w dwóch 
terenach o róŊnym przeznaczeniu, oznaczonych 
symbolami: 3.163.KD(D) i 3.168.MN; 
dot. terenu 3.163.KD(D). – fragment działki o wy-
miarach 7 x 7 m, stanowi naroŊne ņciĉcie na zała-
maniu pasa drogowego ulicy S. Wyspiańskiego 
(ulicy klasy „dojazdowa”); 
dot. terenu 3.168.MN.: przeznaczenie terenu – za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
W obrĉbie działek ewidencyjnych o numerach: 
1489/1 i 1489/3, dopuszcza siĉ realizacjĉ „zabudo-
wy usługowej”, której zakres został ņciņle okreņlo-

ny planem i nie obejmuje obiektów z zakresu ob-
sługi samochodów.  
Na rysunku planu okreņlone zostały od strony 
ulicy S. Wyspiańskiego, linie zabudowy – nieprze-
kraczalne, odległe o 4 m i 5 m od linii rozgranicza-
jącej ulicy. 
Rozstrzygniĉcie w sprawie rozpatrzenia uwagi: 
Postanawia siĉ uwagi nie uwzglĉdnić.  
Działka nr 1489/3 połoŊona w obszarze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, o wysokiej inten-
sywnoņci, naroŊnie – w stosunku do prostopadłe-
go załamania pasa ulicy Wyspiańskiego. Ulica 
stanowi jedyne powiązanie komunikacyjne z wnĉ-
trza osiedla do ulicy M. Skłodowskiej-Curie. Ze 
wzglĉdu na powyŊsze, takŊe krĉtoņć i zaniŊone 
parametry ulicy, wymagana jest szczególna dba-
łoņć o uczytelnienie jej przebiegu i bezpieczeństwo 
uŊytkowania. 
Wprowadzenie na działkĉ nr 1489/3 dodatkowej 
funkcji zabudowy – z zakresu obsługi samocho-
dów, wiąŊe siĉ ze zwiĉkszeniem liczby pojazdów 
włączających siĉ do ruchu, takŊe szukających miej-
sca do postoju i parkowania. ZbliŊenie budynku do 
ulicy na odległoņć 2 m, wyklucza moŊliwoņć urzą-
dzenia wystarczającej liczby miejsc postojowych 
dla samochodów i bezpiecznych zjazdów z ulicy.  
W myņl przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie okreņlenia 
rodzajów przedsiĉwziĉć mogących znacząco od-
działywać na ņrodowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsiĉwziĉcia do sporządzenia raportu o oddzia-
ływaniu na ņrodowisko – wszystkie stacje obsługi 
ņrodków transportu (niezaleŊnie od rozbudowania 
zakresu tych usług) zaliczane są do przedsiĉwziĉć 
mogących znacząco oddziaływać na ņrodowisko. 
Usługi motoryzacyjne wewnątrz intensywnie za-
budowanego osiedla mieszkaniowego bĉdą po-
strzegane jako usługi uciąŊliwe. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR LI/35/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 
 

z dnia 7 kwietnia 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĈCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE,  
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ  

DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňn. zm.) zaspokaja-

nie zbiorowych potrzeb wspólnoty, naleŊy do za-
dań własnych gminy. W szczególnoņci, zadania 
własne obejmują sprawy związane z problematyką 



Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr 140 -7343- Poz. 1392, 1393 

 
gospodarki przestrzennej, w tym miĉdzy innymi: 

– ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-
moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

– gminnych dróg, ulic, mostów, placów, 
– wodociągów i zaopatrzenia w wodĉ, kanali-

zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-
munalnych, utrzymania urządzeń sanitar-
nych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, zaopatrzenia w energiĉ 
elektryczną i cieplną oraz gaz. 
W niniejszym planie miejscowym, okreņla 

siĉ warunki zabudowy i zagospodarowania dla 
fragmentu miasta niemal w pełni zurbanizowane-
go. Zakres regulacji planu, ma na celu porządko-
wanie istniejącego osiedla zabudowy jednoro-
dzinnej. Wiĉkszoņć inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŊą do zadań własnych 
Miasta – wiąŊe siĉ z potrzebą dokończenia budowy 
osiedla. Nakłady w tej sferze – wynikające z usta-
leń planu, to wydatki na regulacjĉ stanu własnoņci 
odcinków niektórych ulic (najczĉņciej juŊ urządzo-
nych), koszty budowy odcinków ulic, które dotych-

czas nie zostały urządzone (przede wszystkim ulicy 
Armii Krajowej i ul. T. Skrzypka), wydatki na nie-
zbĉdne poszerzenia pasów drogowych ulic (sto-
sunkowo niewielkie regulacje), budowy wylotu 
ulicy J. Zamoyskiego do ulicy M. Skłodowskiej-
Curie. W tym zakresie istnieje potrzeba: 

– wykupu gruntów z przeznaczeniem pod drogi 
publiczne (ulice), o łącznej powierzchni ok. 
1,39 ha, 

– budowy nawierzchni jezdni wraz z infra-
strukturą drogową w ulicach dotychczas 
nieurządzonych, o długoņci ok. 1,4 km.  
PowyŊsze zadania zostaną umieszczone w 

programach rozwoju poszczególnych elementów 
zagospodarowania, a nastĉpnie w zadaniach rze-
czowych budŊetu Miasta na kolejne lata.  
Finansowanie realizacji inwestycji odbywać siĉ 
bĉdzie w oparciu o budŊet Miasta i z wykorzysta-
niem ņrodków zewnĉtrznych: funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej, Funduszu Ochrony Ņro-
dowiska, ņrodków spółek miejskich, ņrodków udo-
stĉpnianych w Zintegrowanym Programie Opera-
cyjnym Rozwoju Regionalnego. 
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UCHWAŁA NR XXVII/275/2009 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE 
 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulejów 

 
Na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 

wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U. 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 
122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 
1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 
1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 
r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, 
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 
1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 
216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 31, poz. 206) Rada Miejska w Sulejowie 
uchwala, co nastĉpuje: 

§ 1. Uchwala siĉ regulamin okreņlający 
sposób ustalania wysokoņci stypendium szkolne-
go, formy, tryb i sposób jego udzielania oraz tryb i 
sposób udzielania zasiłku szkolnego dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Sulejów, w brzmie-
niu okreņlonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 
2009 r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ 
Burmistrzowi Sulejowa. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/186/2005 
Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 5 maja 2005 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulejów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdo-
wym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązu-
jącą od 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sulejowie: 

Przemysław Majchrowski 
 
 
 
 
 
 
 


