
 

 

UCHWAŁA Nr XXIX/323/2012 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII 

z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – osiedla Parcela.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
1)

) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, (Dz.U. z 2012r, poz. 647), w związku z Uchwałą Nr 503/XXXVIII/2005 Rady Miej-

skiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – osiedla Parcela, po stwierdzeniu, że 

niniejszy plan jest zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  

i Gminy Góra Kalwaria przyjętym uchwałą Nr 700/XLVII/2006 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 13 wrze-

śnia 2006r., zmieniony uchwałą Nr XIX/202/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. 

Rada Miejska Góry Kalwarii uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – 

osiedla Parcela, zwany dalej planem, składający się z:  

1) części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały;  

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały;  

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu – załącznik Nr 2 do 

uchwały;  

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 3 do uchwały.  

§ 2. Granice obszaru planu wyznaczają:  

1) od północy – granica terenów kolejowych PKP;  

2) od wschodu – oś drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Wyszyńskiego);  

3) od południa:  

a) południowa linia rozgraniczająca drogi krajowej nr 79 (ul. Pijarska) – według rysunku planu,  

b) północna linia rozgraniczająca drogi krajowej nr 79 (ul. Pijarska) – według rysunku planu.  

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:  

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania;  

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  
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3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;  

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie przepisów odrębnych;  

6) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;  

7) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy;  

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej;  

9) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;  

10) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących:  

1) zasad ochrony dóbr kultury, dziedzictwa kulturowego i zabytków;  

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

3) zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-

nych osuwaniem się mas ziemnych.  

§ 4.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granice obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania;  

3) numer i przeznaczenie terenu określone symbolem literowym i cyfrowym;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5) zieleń osiedlowa do zachowania;  

6) ciągi piesze;  

7) kapliczka do zachowania;  

8) wymiary.  

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter postulatywny bądź  

informacyjny.  

§ 5. Przepisy szczegółowe dla terenów obowiązują łącznie odpowiednio z przepisami ogólnymi.  

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu lub 

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

czony kolejnym numerem i odpowiednim symbolem literowym;  

2) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu 

lub różnym sposobie zagospodarowania;  

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym 

terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, oraz w obrębie każdej działki budowlanej na terenie,  

w sposób określony w przepisach szczegółowych dla terenów;  

4) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe wprowa-

dzone w sposób ustalony w przepisach szczegółowych dla terenów;  

5) usługach podstawowych - należy przez to rozumieć obiekty usługowe, których zasadniczym zadaniem jest 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców i użytkowników okolicznych terenów; do usług podstawowych należą 

w szczególności sklepy o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 100m
2
, biura, lokale gastronomiczne, 

usługi typu: szewc, krawiec, pralnia, pracownie projektowe, kancelarie adwokackie, gabinety lekarskie, 
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zakłady fotograficzne, solaria, punkty kserograficzne, wypożyczalnie video, biura podróży, przedszkola 

czy żłobki; w szczególności nie są usługami podstawowymi obiekty szkół oraz zorganizowane obiekty 

służby zdrowia takie jak przychodnie lekarskie, szpitale a także usługi motoryzacyjne takie jak: warsztaty, 

stacje benzynowe, myjnie samochodowe;  

6) szerokości frontu działki - froncie działki budowlanej – należy przez to rozumieć tę granicę działki budow-

lanej, która przylega do drogi od której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;  

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, 

ograniczające teren, wyłącznie na którym możliwe jest wznoszenie nadziemnych części budynków; przy 

czym dopuszczalne jest wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 2m, 

elementów wejść do budynków takich jak: schody, podesty, daszki, okapy, otwarte ganki, niezbudowane 

balkony, pochylnie oraz elementy termoizolacji;  

8) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wartość procentową stosunku 

powierzchni biologicznie czynnej terenu działki budowlanej do całkowitej powierzchni działki, realizowa-

ną jako nawierzchnia ziemna urządzona na gruncie w sposób umożliwiający wegetację roślin lub jako  

woda powierzchniowa;  

9) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wartość ilorazu sumy powierzchni całko-

witej wszystkich kondygnacji naziemnych mierzonych po obrysie zewnętrznym wszystkich budynków 

zlokalizowanych na terenie działki budowlanej do powierzchni tej działki;  

10) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków położonych w obrębie 

działki budowlanej liczoną jako rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków na powierzchnię tej 

działki;  

11) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy budynku mierzony od 

poziomu gruntu rodzimego przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu przekry-

cia dachu lub nieprzekraczalny wymiar pionowy budowli zlokalizowanej na danym terenie;  

12) poziomie gruntu rodzimego - należy przez to rozumieć poziom gruntu określony wg stanu wysokościowe-

go wskazanego na mapie zasadniczej, sytuacyjno-wysokościowej, na której sporządzono rysunek planu;  

13) kiosku handlowym - należy przez to rozumieć wolnostojący obiekt o funkcji handlowej, jednokondygna-

cyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej nie większej niż 15 m
2
;  

14) reklamie- należy przez to rozumieć przekaz informacyjny o towarach i usługach w jakiejkolwiek formie 

wizualnej;  

15) instalacjach grzewczych ekologicznie czystych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia do wy-

twarzania ciepła, które nie powodują przekroczenia dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do śro-

dowiska; takimi instalacjami są te, w których paliwami lub nośnikami energii są m.in. energia elektryczna, 

olej niskosiarkowy, gaz ziemny, energia cieplna ziemi, energia słoneczna;  

16) przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć zamierzenie 

budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wyko-

rzystania terenu, które na mocy obowiązujących przepisów odrębnych zaliczono do przedsięwzięć mogą-

cych zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;  

17) stawce jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - należy przez to rozumieć stawkę 

określoną w stosunku procentowym, liczoną od kwoty wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

§ 7. Terenami inwestycji celu publicznego są tereny dróg publicznych oznaczone symbolami: 1.1.KD-

G/KD-Z i 1.2.KD-G/KD-Z – ul. Pijarska, 2.KD-Z – ul Wyszyńskiego, 3.KD-D – ul. Broniewskiego, 4.KD-D – 

ul. Kościuszki, 5.1.KD-D, 5.2.KD-D i 5.3.KD-D – ul. A. Mickiewicza, 6.KD-D, 7.1.KD-D, 7.2.KD-D  

i 7.3.KD-D – ul. Żwirki i Wigury, 8.1.KD-D, 8.2.D-D i 8.3.KD-D – ul. Stefana Batorego, 9.1.KD-D i 9.2.KD-

D – ul. Jana III Sobieskiego, 10.KD-D – ul. Staszica, 11.KD-D – ul. Popiełuszki, 12.KD-D – ul. Głowackiego.  

§ 8. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, w tym również  

lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych z wyjątkiem obiektów związanych z prowadze-

niem robót budowlanych w obrębie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa,  

w czasie ważności pozwolenia na budowę.  
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§ 9. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 

wyznaczone na rysunku planu.  

§ 10. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 

symbolem przeznaczenia według rysunku planu:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem przeznaczenia MW;  

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem przeznaczenia MN;  

3) tereny zabudowy usługowej - oznaczone symbolem przeznaczenia U;  

4) tereny zabudowy produkcyjnej – oznaczone symbolem przeznaczenia P;  

5) tereny ogrodów działkowych – oznaczone symbolem przeznaczenia ZD;  

6) tereny dróg publicznych:  

a) klasy drogi głównej, docelowo zbiorczej – oznaczone symbolem przeznaczenia KD-G/KD-Z,  

b) klasy drogi zbiorczej - oznaczone symbolem przeznaczenia KD-Z,  

c) klasy drogi dojazdowej – oznaczone symbolem przeznaczenia KD-D;  

7) tereny ciągów pieszo - jezdnych – oznaczone symbolem przeznaczenia KPj;  

8) tereny dróg wewnętrznych – oznaczonych symbolem przeznaczenia KDW.  

§ 11.1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu.  

2. W przypadku, gdy plan nie ustala nieprzekraczalnych linii zabudowy nakazuje się lokalizację budynków 

na działce zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z uwzględnieniem wszystkich pozostałych przepisów 

planu.  

3. Dopuszcza się zachowanie i adaptację istniejących w momencie uchwalenia planu budynków zlokalizo-

wanych niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy pod warunkiem, że budynki te nie 

będą rozbudowywane od strony tych linii rozgraniczających, od których wyznaczono linie zabudowy.  

4. Dla istniejących budynków, w przypadku ich rozbudowy lub przebudowy, dopuszcza się zachowanie ist-

niejącego kąta połaci dachowych, także w części rozbudowywanej, bez konieczności uwzględniania przepisów 

szczegółowych dla terenów w tym zakresie.  

§ 12. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zgodnie  

z przepisami szczegółowymi dla terenów.  

§ 13. Na całym obszarze planu zakazuje się lokalizowania obiektów usług handlu o powierzchni sprzedaży 

większej niż 1.000m
2
, z wyjątkiem przepisów szczegółowych dla terenów A8.U i A9.P.  

§ 14.1. Dopuszcza się podział terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na działki budowlane pod 

warunkiem zachowania przepisów szczegółowych dla terenów, przy czym muszą być spełnione następujące 

warunki:  

1) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane zgodnie z przepisami szczegółowymi dla terenów;  

2) nakazuje się wydzielenie niezbędnych dróg i dojazdów do obsługi działek.  

2. Dopuszcza się wydzielenie działki o powierzchni mniejszej niż określona w przepisach szczegółowych 

wyłącznie w niżej wymienionych sytuacjach:  

1) w celu wydzielenia działki, na której będzie zlokalizowany obiekt infrastruktury technicznej;  

2) w celu wydzielenia działki, na której będzie zlokalizowany dojazd do nowoprojektowanej działki lub nowo-

projektowanych działek budowlanych.  

3. Istniejące w dniu wejścia w życie planu podziały własnościowe zachowuje się i dopuszcza pod zainwe-

stowanie przy zachowaniu pozostałych wskaźników wynikających z przepisów szczegółowych dla terenów, 

pod warunkiem, że powierzchnia działki ewidencyjnej nie jest mniejsza niż 50% działki budowlanej, ustalonej 

w przepisach szczegółowych dla terenów.  
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§ 15.1. Nie wskazuje się terenów do obligatoryjnego przeprowadzenia procedury scaleń i podziałów.  

2. W przypadku prowadzenia kompleksowych przekształceń własnościowych dla poszczególnych terenów, 

tj. scaleń i podziału nieruchomości ustala się, że:  

1) kąt nachylenie granic działek ewidencyjnych do linii rozgraniczającej dróg będzie się mieścił w przedziale 

75º – 105º;  

2) wielkości nowowydzielanych działek ewidencyjnych będą zgodne z przepisami szczegółowymi dla terenów 

dotyczącymi wielkości działki budowlanej;  

3) fronty nowowydzielanych działek ewidencyjnych będą zgodne z przepisami szczegółowymi dla terenów 

dotyczącymi szerokości frontu działki budowlanej.  

§ 16. Na obszarze planu ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:  

a) elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów inży-

nieryjnych, których lokalizacja będzie zgodna z przepisami szczegółowymi dla terenów,  

b) inwestycji wskazanych w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów;  

2) w zakresie ochrony przed hałasem i określenia standardu akustycznego terenów ustala się kwalifikacje tere-

nów zgodnie z przepisami szczegółowymi dla terenów;  

3) ustala się obowiązek zapewnienia miejsca dla pojemników do segregacji odpadów w granicach działki  

budowlanej;  

4) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z przepisami szczegółowymi dla 

terenów.  

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe dla terenów  

§ 17. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1.U:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu A.1.U jest zabudowa usługowa.  

2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: zakazuje się 

lokalizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garażowych.  

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

4. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) w linii rozgraniczającej drogi 1.2.KD-G/KD-Z;  

2) w linii rozgraniczającej drogi 3.KD-D;  

3) w linii rozgraniczającej i 6m od linii rozgraniczającej drogi 6.KD-D, według rysunku planu;  

4) 5m od północnej linii rozgraniczającej terenu.  

5. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się, że cały teren stanowi jedną działkę budowlaną;  

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy – nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocze-

śnie nie więcej niż 12m;  

3) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 20%;  
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4) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 50%;  

5) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1.2;  

6) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do 40º;  

7) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) ustala się, że na powierzchniach tynkowanych i wykonanych z betonu barwionego obowiązuje  

stosowanie kolorów pastelowych,  

b) obowiązek stosowania w/w kolorów nie dotyczy materiałów o naturalnych kolorach typu: alumi-

nium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła, drewna, betonu, naturalnego kamienia,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

6. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

7. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 6m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach: 1.2.KD-G/KD-Z,  

3.KD-D i 6.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach: 1.2.KD-G/KD-Z, 

3.KD-D i 6.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  
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9. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od drogi 6.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.  

§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem A.2.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu A.2.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w formie wolno stojącej.  

2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

4. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 5m od linii rozgraniczającej drogi 3.KD-D;  

2) 6m od linii rozgraniczającej drogi 6.KD-D;  

3) 6m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego 13.KPj;  

4) 5m od północnej linii rozgraniczającej terenu.  

5. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 400m
2
;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 13m;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych - nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne i jednocześnie nie więcej niż 

10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 50%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 30%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 0,6;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º,  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy będą przekryte dachówką bądź też innym materiałem imitującym dachówkę, w odcieniach 

czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6373



b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

6. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg i ciągu pieszo-jezdnego powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej,  

z tym że dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia 

istniejących przeszkód takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach 

sytuowania bram wjazdowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

7. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach i obiektach małej architektury pod warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 1m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 1m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 3.KD-D, 6.KD-D i ciągu 

pieszo-jezdnym 13.KPj;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 3.KD-D, 6.KD-D  

i ciągu pieszo-jezdnym 13.KPj;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowania wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów.  

9. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od drogi 6.KD-D i ciągu pieszo – jezdnego 13.KPj;  

2) dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów z drogi 3.KD-D;  

3) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  
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§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem A.3.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu A.3.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w formie bliźniaczej.  

2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową;  

4. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 5m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego 13.KPj;  

2) 6m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego 14.KPj;  

3) 3m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego 15.KPj;  

4) 5m od północnej linii rozgraniczającej terenu.   

5. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 300m
2 

dla jednego budynku w za-

budowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 13m;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych - nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne i jednocześnie nie więcej niż 

10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 50%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 0,8;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º,  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy będą przekryte dachówką bądź też innym materiałem imitującym dachówkę, w odcieniach 

czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru  

żółtego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowa-

nych materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  
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6. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony ciągów pieszych powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że do-

puszcza się ich miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących 

przeszkód takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania 

bram wjazdowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8 m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

7. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach i obiektach małej architektury pod warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 1m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 1m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w ciągach pieszo-jezdnych: 13.KPj, 

14.KPj i 15.KPj;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w ciągach pieszo-jezdnych: 

13.KPj, 14.KPj i 15.KPj;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowania wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

9. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od ciągu pieszo – jezdnego 14.KPj;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem A.4. MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu A.4.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w formie wolno stojącej.  

2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  
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2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową;  

4. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 6m od linii rozgraniczającej drogi 3.KD-D;  

2) 6m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego 13.KPj;  

3) 5m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego 14.KPj;  

4) 5m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego 15.KPj.  

5. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 400m
2
;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 13m;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych - nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne i jednocześnie nie więcej niż 

10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 50%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 0,8;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 25-45º,  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno;  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

6. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony drogi i ciągów pieszo-jezdnych powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, 

z tym że dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia 

istniejących przeszkód takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach 

sytuowania bram wjazdowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  
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7. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 1m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 1m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drodze 3.KD-D i w ciągach  

pieszo-jezdnych: 13.KPj, 14.KPj i 15.KPj;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drodze 3.KD-D i w ciągach 

pieszo-jezdnych: 13.KPj, 14.KPj i 15.KPj;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowania wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

9. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od drogi 3.KD-D oraz ciągów pieszo – jezdnych: 13.KPj, 14.KPj  

i 15.KPj;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem A.5. MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu A.5.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w formie wolno stojącej lub bliźniaczej.  

2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  
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3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową;  

4. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 6m od linii rozgraniczającej drogi 3.KD-D;  

2) 6m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego 15.KPj;  

3) 4m od linii rozgraniczającej terenu A.6.ZD;  

4) 5m od północnej linii rozgraniczającej terenu.  

5. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 500m
2 

w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  

b) 350m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 10m;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych - nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne i jednocześnie nie więcej niż 

10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 40%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 0,8;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º,  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy będą przekryte dachówką bądź też innym materiałem imitującym dachówkę, w odcieniach 

czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

6. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony drogi i ciągu pieszo-jezdnego powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej,  

z tym że dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia 

istniejących przeszkód takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach 

sytuowania bram wjazdowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  
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7. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 1m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 1m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drodze 3.KD-D i ciągu pieszo-

jezdnym 15.KPj;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drodze 3.KD-D i ciągu pieszo-

jezdnym 15.;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

9. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od terenu ciągu pieszo – jezdnego 15.KPj;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem A.6. ZD:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu A.6.ZD są ogrody działkowe.  

2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy kubaturowej o powierzchni zabudowy więk-

szej niż 30m
2
, bez prawa do rozbudowy;  

2) dopuszcza się realizację ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu.  

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska: zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjo-

nowania gminnych i ponadlokalnych systemów inżynieryjnych.  

4. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: zakazuje się realizacji nowej zabudowy kubaturowej z wyjąt-

kiem altanek działkowych o maksymalnej powierzchni zabudowy 30m
2 
na jeden obiekt pod warunkiem, że 

w granicach jednego ogrodu powstanie pojedyncza altanka.  
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5. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy dla altanek działkowych – nie więcej niż 1 kondygna-

cja nadziemna i nie więcej niż 5m;  

2) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 80% powierzchni 

pojedynczego ogrodu;  

3) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 15% powierzchni pojedynczego  

ogrodu;  

4) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º.  

6. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony drogi powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

7. Zasady dotyczące reklam: zakazuje się lokalizacji reklam.  

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drodze 3.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drodze 3.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selektywnej zbiórce na terenie, na składowisko odpadów bądź do 

zakładu utylizacji.  

9. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od drogi 3.KD-D;  

2) ustala się realizację na terenie nie mniej niż 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla 

obsługi ogrodów działkowych.  

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.  

§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem A.7.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu A.7.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w formie wolno stojącej.  

2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospodarczego 

o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  
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3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem  

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów inży-

nieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów przezna-

czonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

4. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) w linii rozgraniczającej, 5m i 8m od linii rozgraniczającej z terenem A.6.ZD, według rysunku planu;  

2) 6m od linii rozgraniczającej drogi 3.KD-D.  

5. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się, że cały teren stanowi jedną działkę budowlaną;  

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych - nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne i jednocześnie nie więcej niż 

10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

3) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 40%;  

4) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

5) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 0.8;  

6) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub  

dachów o kącie nachylenia do 12º;  

7) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości;  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno;  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

6. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenie od strony drogi 3.KD-D powinno być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopusz-

cza się jego miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących 

przeszkód takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscu sytuowania  

bramy wjazdowej;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

7. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  
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c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drodze 3.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drodze 3.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

9. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od drogi 3.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem A.8.U:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu A.8.U są:  

1) zabudowa usługowa z zakresu usług administracji, usług gastronomii oraz usług handlu o powierzchni 

sprzedaży do 2.000m
2
;  

2) zabudowa produkcyjna z zakresu przemysłu lekkiego oraz rzemiosła produkcyjnego.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są składy i magazyny towarzyszące obiektom  

o funkcji usługowej i produkcyjnej.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: dopuszcza  

się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i re-

montu.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska: zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjo-

nowania gminnych i ponadlokalnych systemów inżynieryjnych.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 10m od linii rozgraniczającej drogi 2.KD-Z;  

2) 4m od linii rozgraniczającej drogi 3.KD-D;  

3) 5m od linii rozgraniczającej terenu A.6.ZD, według rysunku planu;  

4) 5m od północnej linii rozgraniczającej terenu.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 2000m
2
;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 50m;  
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3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków usługowych, magazynowo-składowych i produkcyjnych - nie więcej niż 3 kondygna-

cje nadziemne i jednocześnie nie więcej niż 12m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 6m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 5%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 70%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 2,0;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do 40º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy będą przekryte materiałami w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru  

żółtego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości,  

c) obowiązek stosowania w/w kolorów nie dotyczy materiałów o naturalnych kolorach typu: alumi-

nium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła, drewna, betonu, naturalnego kamienia.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 3m.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach i budynkach pod warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 6m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 6m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 2.KD-Z i 3.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 2.KD-Z i 3.KD-D;  

3) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki budowlanej, w tym 

w zbiornikach retencyjnych, z możliwością ich odprowadzenia do kanalizacji deszczowej w drogach 

sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  
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10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od drogi 3.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.  

§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem A.9.P:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu A.9.P są:  

1) zabudowa produkcyjna;  

2) zabudowa usługowa z zakresu usług administracji, usług gastronomii oraz usług handlu o powierzchni 

sprzedaży do 2.000m
2
;  

3) składy i magazyny.  

2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: dopuszcza  

się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i re-

montu.  

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska: zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjo-

nowania gminnych i ponadlokalnych systemów inżynieryjnych oraz za wyjątkiem inwestycji wynikają-

cych z przeznaczenia terenu, w tym parkingów wielostanowiskowych.  

4. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 10m od linii rozgraniczającej drogi 2.KD-Z;  

2) 5m od północnej linii rozgraniczającej terenu.  

5. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 5000m
2
;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 50m;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków usługowych, magazynowo-składowych i produkcyjnych - 3 kondygnacje nadziemne  

i jednocześnie nie więcej niż 12m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 6m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 0%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 70%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 2,0;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do 40º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy będą przekryte materiałami w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru  

żółtego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości,  

c) obowiązek stosowania w/w kolorów nie dotyczy materiałów o naturalnych kolorach typu: alumi-

nium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła, drewna, betonu, naturalnego kamienia.  
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6. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 3m.  

7. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach i budynkach pod warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 6m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 6m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 2.KD-Z i 3.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 2.KD-Z i 3.KD-D;  

3) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki budowlanej, w tym 

w zbiornikach retencyjnych, z możliwością ich odprowadzenia do kanalizacji gminnej;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

9. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od drogi 2.KD-Z;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.  

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem B.1.MN  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu B.1.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu jest zabudowa usługowa z zakresu administracji, 

turystyki, gastronomii oraz innych usług podstawowych, realizowana na jednej działce z budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym w formie wolno stojącej lub na samodzielnych działkach budowlanych  

w pasie zabudowy od strony ul. Pijarskiej.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) zakazuje się realizacji nowej samodzielnej zabudowy mieszkaniowej w pasie terenu o szerokości 15m 

liczonym od linii rozgraniczającej ul. Pijarskiej;  
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3) dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w budynkach usługowych zrealizowanych w pasie terenu 

o szerokości 15m liczonym od linii rozgraniczającej ul. Pijarskiej, pod warunkiem ich lokalizacji  

powyżej 1 kondygnacji budynku;  

4) na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego  

i jednego budynku usługowego;  

5) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36 m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 4m od linii rozgraniczającej drogi 3.KD-D;  

b) 5m od linii rozgraniczającej drogi 5.1.KD-D, według rysunku planu;  

c) 5m od linii rozgraniczającej drogi 9.1.KD-D;  

d) 5m od linii rozgraniczającej drogi 1.2.KD-G/KD-Z – ul. Pijarskiej.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m² w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej samodzielnych usług z zakresu admini-

stracji, turystyki, gastronomii lub jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego 

i budynku usługowego,  

b) 500m
2
 w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  

c) 450m² w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej lub  

samodzielnego budynku usługowego;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 12m w przypadku realizacji na działce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie 

wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 10m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 50%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1.2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 6373



8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości;  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno;  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach: 1.2.KD-G/KD-Z -  

ul. Pijarskiej, 3.KD-D, 5.1.KD-D i 9.1.KD-D.  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach: 1.2.KD-G/KD-Z -  

ul. Pijarskiej, 3.KD-D, 5.1.KD-D i 9.1.KD-D.  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od drogi 1.2.KD-G/KD-Z - ul. Pijarskiej oraz od dróg: 3.KD-D, 

5.1.KD-D i 9.1.KD-D;  
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2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem B.2.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu B.2.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

1) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
;  

2) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
;  

4) dopuszcza się realizację zabudowy bezpośrednio przy granicach działek budowlanych, według przepi-

sów odrębnych.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 4m od linii rozgraniczającej drogi 3.KD-D;  

2) 6m od linii rozgraniczającej drogi 5.1.KD-D;  

3) 6m od linii rozgraniczającej drogi 8.1.KD-D;  

4) 6m od linii rozgraniczającej drogi 9.1.KD-D.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m² w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 500m
2 

w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  

c) 450m² w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 18m w przypadku realizacji na działce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie 

wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 10m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  
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3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1,2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach: 3.KD-D, 5.1.KD-D, 

8.1.KD-D i 9.1.KD-D.  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach: 3.KD-D, 5.1.KD-D, 

8.1.KD-D i 9.1.KD-D.  
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3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg: 3.KD-D, 5.1.KD-D, 8.1.KD-D i 9.1.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem B.3.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu B.3.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

1) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
;  

2) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 6m od linii rozgraniczającej drogi 5.1.KD-D;  

2) 6m od linii rozgraniczającej drogi 8.1.KD-D;  

3) 6m od linii rozgraniczającej drogi 9.2.KD-D;  

4) 3m i 4m od linii rozgraniczającej drogi 7.3.KD-D, według rysunku planu.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m² w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 500m
2 

w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  
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c) 450m² w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 14m w przypadku realizacji na działce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie 

wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej budynku mieszkalnego  

jednorodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 10m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1,2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  
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9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach: 5.1.KD-D, 8.1.KD-D, 

9.2.KD-D i 7.3.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach: 5.1.KD-D, 8.1.KD-

D, 9.2.KD-Di 7.3.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg: 5.1.KD-D, 8.1.KD-D i 9.2.KD-D.oraz 7.3.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem B.4.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem B.4.MN jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej lub bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

1) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
;  

2) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) od 3m do 6m od linii rozgraniczającej drogi 4.KD-D, według rysunku planu;  

2) 6m od linii rozgraniczającej drogi 8.1.KD-D;  

3) 6m od linii rozgraniczającej drogi 9.2.KD-D;  

4) 6m od linii rozgraniczającej drogi 7.3.KD-D.  
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6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 1.000m² w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 800m
2 

w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  

c) 500m² w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 18m w przypadku realizacji na działce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie 

wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 10m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1,2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości;  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno;  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  
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c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach: 4.KD-D, 7.3.KD-D, 

8.1.KD-D i 9.2.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach: 4.KD-D, 7.3.KD-D, 

8.1.KD-D i 9.2.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg: 4.KD-D, 7.3.KD-D, 8.1.KD-D i 9.2.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 30. Dla terenu oznaczonego symbolem B.5.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu B.5.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu jest zabudowa usługowa z zakresu administracji, 

turystyki, gastronomii oraz usług podstawowych, realizowana na jednej działce z budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym w formie wolno stojącej lub na samodzielnych działkach budowlanych w pasie zabudowy 

od strony ul. Pijarskiej.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) zakazuje się realizacji nowej samodzielnej zabudowy mieszkaniowej w pasie terenu o szerokości 15m 

liczonym od linii rozgraniczającej ul. Pijarskiej;  

3) dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w budynkach usługowych zrealizowanych w pasie terenu 

o szerokości 15m liczonym od linii rozgraniczającej ul. Pijarskiej, pod warunkiem ich lokalizacji  

powyżej 1 kondygnacji budynku;  

4) na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizacje nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego  

i jednego budynku usługowego;  

5) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 6373



2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 4m od linii rozgraniczającej drogi 4.KD-D,  

b) 5m od linii rozgraniczającej drogi 5.1.KD-D,  

c) 5m od linii rozgraniczającej drogi 9.2.KD-D;  

d) od 2m do 5m od linii rozgraniczającej drogi 1.1.KD-G/KD-Z, według rysunku planu.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m² w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej samodzielnych usług usługowa z zakre-

su administracji, turystyki, gastronomii lub jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno 

stojącego i budynku usługowego,  

b) 475m
2 

w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  

c) 450m² w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej lub  

samodzielnego budynku usługowego;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 11m w przypadku realizacji na działce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie 

wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 10m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 50%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1.2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub  

dachów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości;  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno;  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  
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2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach: 1.1.KD-G/KD-Z,  

4.KD-D, 5.1.KD-D i 9.2.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach: 1.1.KD-G/KD-Z, 

4.KD-D, 5.1.KD-D i 9.2.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg: 1.1.KD-G/KD-Z, 4.KD-D, 5.1.KD-D i 9.2.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem C.1.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem C.1.MN jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

1) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
;  

2) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym;  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  
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2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów 

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 8m od linii rozgraniczającej drogi 3.KD-D;  

2) 10m od linii rozgraniczającej drogi 7.1.KD-D;  

3) 6m od linii rozgraniczającej drogi 8.1.KD-D;  

4) 6m i 5m od linii rozgraniczającej drogi 5.2.KD-D;  

5) 5m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 18.KDW.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m² w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 450m
2 

w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  

c) 400m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 18m w przypadku realizacji na działce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie 

wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 12m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1,2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości;  
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b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno;  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 3.KD-D, 5.2.KD-D, 

7.1.KD-D i 8.1.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 3.KD-D, 5.2.KD-D, 

7.1.KD-D i 8.1.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg 3.KD-D, 5.2.KD-D, 7.1.KD-D i 8.1.KD-D oraz od drogi 

wewnętrznej 18.KDW;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  
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§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem C.2.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem C.2.MN jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

1) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
;  

2) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 4m od linii rozgraniczającej drogi 5.2.KD-D;  

2) 6m od linii rozgraniczającej drogi 7.2.KD-D;  

3) 6m od linii rozgraniczającej drogi 8.1.KD-D i według rysunku planu;  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m² w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 450m
2 

w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  

c) 400m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 18m w przypadku realizacji na działce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie 

wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 12m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  
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6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1,2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach: 5.2.KD-D, 7.2.KD-D  

i 8.1.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach: 5.2.KD-D, 7.2.KD-D 

i 8.1.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  
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10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg: 5.2.KD-D, 7.2.KD-D i 8.1.KD-D,  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem C.3.U:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem C.3.U są:  

1) usługi z zakresu:  

a) usług administracji,  

b) usług oświaty,  

c) usług sportu i rekreacji;  

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej lub bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 400m
2
.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: dopuszcza się 

realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospodarczego o maksy-

malnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:  

a) jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę związaną ze stałym i czasowym pobytem dzieci  

i młodzieży – w przypadku realizacji usług oświaty tupu szkoła, przedszkole,  

b) jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową – w przypadku realizacji 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 6m od linii rozgraniczającej drogi 7.2.KD-D,  

b) 6m od linii rozgraniczającej drogi 8.1.KD-D;  

2) ustala się zagospodarowania terenu przy wykorzystaniu zieleni, elementów małej architektury;  

3) ustala się realizację placów zabaw dla dzieci w przypadku realizacji przedszkola.  

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 5.000m
2 
– w przypadku realizacji usług oświaty,  

b) 1.500m
2 

– w przypadku realizacji pozostałych usług oraz w przypadku realizacji na jednej działce 

budynku usługowego i mieszkalnego;  

c) 500m
2 

w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  

d) 400m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  
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2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 50m – w przypadku realizacji usług oświaty,  

b) 25m – w przypadku realizacji pozostałych usług oraz w przypadku realizacji na jednej działce  

budynku usługowego i mieszkalnego;  

c) 18m w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stojącej,  

d) 14m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 30%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 0.9;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam: dopuszcza się pojedynczą reklamę zlokalizowaną na budynku, o maksymalnej 

powierzchni reklamy 6m
2
,  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 7.2.KD-D i 8.1.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 7.2.KD-D  

i 8.1.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala się obsługę komunikacyjną od dróg 7.2.KD-D i 8.1.KD-D;  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.  
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§ 34. Dla terenu oznaczonego symbolem C.4.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem C.4.MN jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

a) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
;  

b) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 8m od linii rozgraniczającej drogi 3.KD-D;  

2) od 3m do 5m od linii rozgraniczającej drogi 4.KD-D i według rysunku planu;  

3) od 2m do 5m od linii rozgraniczającej drogi 5.2.KD-D, według rysunku planu;  

4) 4m od linii rozgraniczającej drogi 7.1.KD-D.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m
2 

w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 500m
2 

w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  

c) 400m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 14m w przypadku realizacji na działce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie 

wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 12m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  
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5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1,2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości;  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno;  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach: 3.KD-D, 4.KD-D, 

5.2.KD-D i 7.1.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach: 3.KD-D, 4.KD-D, 

5.2.KD-D i 7.1.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  
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10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg: 3.KD-D, 4.KD-D, 5.2.KD-D i 7.1.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 35. Dla terenu oznaczonego symbolem C.5.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem C.5.MN jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej lub bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

a) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
;  

b) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym;  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 6m od linii rozgraniczającej drogi 4.KD-D,  

2) 6m od linii rozgraniczającej drogi 5.2.KD-D;  

3) 3m i 6m od linii rozgraniczającej drogi 7.2.KD-D, według rysunku planu;  

4) 6m od linii rozgraniczającej drogi 8.1.KD-D.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m² w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 500m
2 

w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  

c) 400m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 15m w przypadku realizacji na działce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie 

wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 12m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 6373



3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 10,5m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1,2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach: 4.KD-D, 5.2.KD-D, 

7.2.KD-D i 8.1.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach: 4.KD-D, 5.2.KD-D, 

7.2.KD-D i 8.1.KD-D;  
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3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg: 4.KD-D, 5.2.KD-D, 7.2.KD-D i 8.1.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 36. Dla terenu oznaczonego symbolem C.6.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem C.6.MN jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

a) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
;  

b) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym;  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 8m od linii rozgraniczającej drogi 3.KD-D;  

2) 6m od linii rozgraniczającej drogi 4.KD-D;  

3) 5m od linii rozgraniczającej drogi 10.KD-D;  

4) 4m od linii rozgraniczającej drogi 5.3.KD-D.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m
2 

w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  
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b) 700m
2 

w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  

c) 400m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 18m w przypadku realizacji an działce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie 

wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 12m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 
nie więcej niż 12m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1,2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-
riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 
wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-
dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-
nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  
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9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 3.KD-D, 4.KD-D, 

5.3.KD-D i 10.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 3.KD-D, 4.KD-D, 

5.3.KD-D i 10.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg 3.KD-D, 4.KD-D, 5.3.KD-D i 10.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 37. Dla terenu oznaczonego symbolem C.7.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem C.7.MN jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

a) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
;  

b) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 1,5 i 6m od linii rozgraniczającej drogi 4.KD-D, według rysunku planu;  

2) 5m i 10m od linii rozgraniczającej drogi 8.2.KD-D, według rysunku planu;  

3) 5m od linii rozgraniczającej drogi 10.KD-D;  

4) 6m od linii rozgraniczającej drogi 5.3.KD-D;  

5) 4m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 16.KDW i według rysunku planu.  
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6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m
2 

w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 500m
2 

w przypadku realizacji na działce jednego budynku jednorodzinnego w formie wolno stoją-

cej,  

c) 400m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 18m w przypadku realizacji an działce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w formie 

wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 12m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 12m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1,2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub  

dachów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości;  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno;  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8 m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  
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c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach: 4.KD-D, 5.3.KD-D, 

8.2.KD-D i 10.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach: 4.KD-D, 5.3.KD-D, 

8.2.KD-D i 10.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg: 4.KD-D, 5.3.KD-D, 8.2.KD-D, 10.KD-D i 16.KDW;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 38. Dla terenu oznaczonego symbolem C.8.MW:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem C.8.MW jest zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są usługi realizowane w parterach budynków wielo-

rodzinnych.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) zakazuje się lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garażowych.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 10m od linii rozgraniczającej drogi 2.KD-Z;  

2) 8m od linii rozgraniczającej drogi 3.KD-D;  

3) 5m od linii rozgraniczającej drogi 10.KD-D.  
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6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 800m
2
;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 30m;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy - nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne i jednocze-

śnie nie więcej niż 15m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1,2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym m. in. sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach: 2.KD-Z, 3.KD-D  

i 10.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach: 2.KD-Z, 3.KD-D  

i 10.KD-D;  
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3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z sieci miejskiej lub z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzy-

stywania w nich instalacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg: 2.KD-Z, 3.KD-D i 10.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54;  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 39. Dla terenu oznaczonego symbolem C.9.MW:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem C.9.MW jest zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są usługi realizowane w parterach budynków wielo-

rodzinnych.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) nakazuje się zachowanie i urządzenie zieleni osiedlowej w rejonie wskazanym na rysunku planu;  

3) zakazuje się lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i garażowych.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 10m od linii rozgraniczającej drogi 2.KD-Z;  

2) 5m od linii rozgraniczającej drogi 10.KD-D.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 800m
2
;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 30m;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy - nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne i jednocze-

śnie nie więcej niż 15m,  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1,4;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º;  
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8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym m. in. sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 2.KD-Z i 10.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 2.KD-Z i 10.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z sieci miejskiej lub z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzy-

stywania w nich instalacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg 2.KD-Z i 10.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54;  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  
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§ 40. Dla terenu oznaczonego symbolem C.10.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem C.10.MN jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

a) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
;  

b) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym;  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) od 6,5 do 7,5m od linii rozgraniczającej drogi 2.KD-Z;  

2) 5m od linii rozgraniczającej drogi 8.3.KD-D;  

3) 5m od linii rozgraniczającej drogi 10.KD-D.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m
2 

w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 500m
2 
w przypadki realizacji zabudowy wolno stojącej,  

c) 400m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 18m w przypadki realizacji zabudowy wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce 

budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego i budynku usługowe-

go,  

b) 11m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 12m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  
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6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1.2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub  

dachów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości;  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno;  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 2.KD-Z, 8.3.KD-D  

i 10.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 2.KD-Z, 8.3.KD-D  

i 10.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  
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10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg 2.KD-Z, 8.3.KD-D i 10.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 41. Dla terenu oznaczonego symbolem D.1.U:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu D.1.U jest zabudowa usługowa z zakresu handlu, 

gastronomii, administracji, kultury oraz oświaty.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w for-

mie wolno stojącej.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 5m od linii rozgraniczającej drogi 4.KD-D;  

2) 6m od linii rozgraniczającej drogi 8.2.KD-D;  

3) 5m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 17.KDW.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się, że cały teren stanowi jedną działkę budowlaną;  

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków usługowych i mieszkalnych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 12m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

3) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 25%;  

4) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

5) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1.2;  

6) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub  

dachów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

7) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości;  
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b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno;  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 4.KD-D i 8.2.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 4.KD-D i 8.2.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od drogi wewnętrznej 17.KDW oraz od drogi 8.2.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.  
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§ 42. Dla terenu oznaczonego symbolem D.2.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem D.2.MN jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

a) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
,  

b) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 4m od linii rozgraniczającej drogi 4.KD-D;  

2) 6m od linii rozgraniczającej drogi 8.2.KD-D;  

3) 5m od linii rozgraniczającej drogi 10.KD-D;  

4) 5m od linii rozgraniczającej drogi 12.KD-D;  

5) 5m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 17.KDW.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m
2 

w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 500m
2 
w przypadki realizacji zabudowy wolno stojącej,  

c) 400m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 18m w przypadki realizacji zabudowy wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce 

budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego i budynku usługowe-

go,  

b) 14m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 12m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  
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5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1.2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 4.KD-D, 8.2.KD-D, 

10.KD-D i 12.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 4.KD-D, 8.2.KD-D, 

10.KD-D i 12.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  
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10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg 4.KD-D, 8.2.KD-D, 10.KD-D i 12.KD-D oraz od drogi  

wewnętrznej 17.KDW;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 43. Dla terenu oznaczonego symbolem D.3.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem D.3.MN jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

a) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
,  

b) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 8m od linii rozgraniczającej drogi 2.KD-Z;  

2) 5m od linii rozgraniczającej drogi 8.3.KD-D;  

3) 6m od linii rozgraniczającej drogi 10.KD-D;  

4) od 8m do 10m od linii rozgraniczającej drogi 11.KD-D.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m
2 

w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 500m
2 
w przypadki realizacji zabudowy wolno stojącej,  

c) 400m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 18m w przypadki realizacji zabudowy wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce 

budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego i budynku usługowe-

go,  
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b) 14m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej,  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 12m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1.2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 2.KD-Z, 8.3.KD-D, 

10.KD-D i 11.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 2.KD-Z, 8.3.KD-D, 

10.KD-D i 11.KD-D;  
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3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg 2.KD-Z, 8.3.KD-D, 10.KD-D i 11.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 44. Dla terenu oznaczonego symbolem D.4.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem D.4.MN jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

a) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
,  

b) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 4m od linii rozgraniczającej drogi 4.KD-D;  

2) 4m od linii rozgraniczającej drogi 12.KD-D.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej wynoszącą:  

a) 800m
2 

w przypadku realizacji na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jedno-

rodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,  

b) 600m
2 
w przypadki realizacji zabudowy wolno stojącej,  

c) 500m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  
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2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 20m w przypadki realizacji zabudowy wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce 

budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego i budynku usługowe-

go,  

b) 15m w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 12m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1.2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  
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9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 4.KD-D i 12.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 4.KD-D i 12.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg 4.KD-D i 12.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 45. Dla terenu oznaczonego symbolem D.5.MW:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem D.5.MW jest zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

1) usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych;  

2) usługi typu usługi biurowe, gabinety lekarskie, pracownie, kancelarie adwokackie lokalizowane  

w lokalach mieszkalnych na pozostałych kondygnacjach, pod warunkiem zachowania mieszkalnego 

charakteru tych lokali.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy mieszkaniowej, z prawem do rozbudowy, 

przebudowy, nadbudowy i remontu;  

2) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy usługowej, z prawem do działań remonto-

wych oraz do rozbudowy, przebudowy i nadbudowy;  

3) nakazuje się zachowanie i urządzenie zieleni osiedlowej w rejonie wskazanym na rysunku planu, z do-

puszczeniem zachowania istniejących ciągów pieszych;  

4) zakazuje się lokalizacji nowych wolno stojących budynków gospodarczych i pojedynczych boksów  

garażowych;  

5) w przypadku realizacji garaży w postaci boksów garażowych dopuszcza się ich realizację w zespołach 

liczących co najmniej 5 boksów;  

6) dopuszcza się realizację garaży wielostanowiskowych;  

7) do czasu przeniesienia ciągu drogi krajowej nr 79 na obwodnicę miasta ustala się realizacje na elewa-

cjach budynków od strony drogi 1.KD-G/KD-Z rozwiązań ograniczających hałas do poziomu wynika-

jącego z przepisów odrębnych.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  
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2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) od 4m do 6m od linii rozgraniczającej drogi 1.1.KD-G/KD-Z i według rysunku planu;  

2) 8m od linii rozgraniczającej drogi 2.KD-Z;  

3) 4m od linii rozgraniczającej drogi 4.KD-D;  

4) 3m od linii rozgraniczającej drogi 11.KD-D;  

5) odpowiednio 2m, 4m, 6m i 8m od linii rozgraniczającej drogi 12.KD-D i według rysunku planu;  

6) od 1,5m do 4m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 19.KDW, według rysunku planu.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 1200m
2
;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 30m;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych - nie więcej niż 6 kondygnacji nadziemnych i jednocześnie nie więcej 

niż 22m,  

b) dla budynków garażowych: nie więcej niż 4m – dla boksów, nie więcej niż 12m – dla garaży wielo-

poziomowych;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 25%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1,8;  

7) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do 30º, z dopuszczeniem realizacji 

dachów mansardowych o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 10º do 70º;  

9) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) elewacje budynków będą miały kolory w odcieniach pastelowych,  

b) dopuszcza się stosowanie innych kolorów, lecz wyłącznie na niewielkich fragmentach ścian budyn-

ku, tj. nie przekraczających 10% ich powierzchni,  

c) obowiązek stosowania w/w kolorów nie dotyczy materiałów o naturalnych kolorach typu: alumi-

nium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła, drewna, betonu, naturalnego kamienia,  

d) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków paneli elewacyjnych w formie sidingu.  

7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) dopuszcza się realizację reklam wolno stojących, sytuowanych wzdłuż linii rozgraniczających terenu 

od strony dróg publicznych, pod warunkiem:  

a) zachowania odstępu pomiędzy reklamami nie mniejszego niż 30m,  
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b) ograniczenia powierzchni reklamowej pojedynczej reklamy do nie więcej niż 3m
2
,  

c) ograniczenia wysokości obiektu do 3m;  

2) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących w pozostałej części terenu;  

3) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 15m
2
,  

b) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie: równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków, na dachach budynków, z zastrzeżeniem realizacji tych reklam w formie ażurowych neonów;  

4) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 1.1.KD-G/KD-Z,  

2.KD-Z, 4.KD-D, 11.KD-D i 12.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 1.1.KD-G/KD-Z, 

2.KD-Z, 4.KD-D, 11.KD-D i 12.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z sieci miejskiej lub z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzy-

stywania w nich instalacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg 2.KD-Z, 4.KD-D, 11.KD-D i 12.KD-D oraz od drogi  

wewnętrznej 19.KDW;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54 – z zastrzeżeniem pkt 3;  

3) dopuszcza się obsługę parkingową budynków istniejących według stanu istniejącego;  

4) dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych zrealizowanych w liniach rozgraniczających dróg pu-

blicznych, pod warunkiem, że miejsca te nie będą oddalone o więcej niż 100 m od linii rozgraniczają-

cych terenu.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 46. Dla terenu oznaczonego symbolem D.6.MN:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem D.6.MN jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

a) usługi handlu realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 200m
2
,  

b) usługi gastronomii realizowane na jednej działce z budynkiem mieszkalnym.  
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3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 6m od linii rozgraniczającej drogi 10.KD-D;  

2) 4m od linii rozgraniczającej drogi 11.KD-D;  

3) 5m od linii rozgraniczającej drogi 12.KD-D.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż:  

a) 800m
2 

w przypadki realizacji zabudowy wolno stojącej lub w przypadku realizacji na jednej działce 

budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego i budynku usługowe-

go,  

b) 450m
2 
w przypadku realizacji na jednej działce jednego budynku w zabudowie bliźniaczej;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 16m;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 12m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1.2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub da-

chów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  
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7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 10.KD-D, 11.KD-D  

i 12.KD-D;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 10.KD-D, 11.KD-D  

i 12.KD-D;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg 10.KD-D, 11.KD-D i 12.KD-D;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 47. Dla terenu oznaczonego symbolem D.7.U:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem D.7.U są usługi z zakresu:  

1) administracji i turystyki;  

2) handlu, pod warunkiem ograniczenia powierzchni sprzedaży do 200m
2
;  

3) gastronomii;  

4) innych usług podstawowych.  
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2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:  

1) lokale mieszkalne wbudowane w bryły budynków usługowych;  

2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej i bliźniaczej.  

3. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usłu-

gowego nakazuje się ograniczenie profilu usług do usług podstawowych;  

3) dopuszcza się realizację na każdej działce budowlanej pojedynczego budynku garażowego lub gospo-

darczego o maksymalnej powierzchni zabudowy do 36 m
2
.  

4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się 

kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  

5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) 4m od linii rozgraniczającej drogi 2.KD-Z;  

2) w linii rozgraniczającej drogi 19.KDW.  

6. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się powierzchnię działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 300m
2
;  

2) ustala się szerokość frontu działki budowlanej wynoszącą nie mniej niż 10m, z wyjątkiem frontów 

działek budowlanych, które stanowią dojazd do budynku;  

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:  

a) dla budynków usługowych i mieszkalnych - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne i jednocześnie 

nie więcej niż 12m;  

b) dla budynków gospodarczych i garażowych - nie więcej niż 4m;  

4) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 30%;  

5) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%;  

6) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1.2;  

7) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub  

dachów o kącie nachylenia do 12º, przy czym w przypadku realizacji zabudowy o wysokości 3 kondy-

gnacji zakazuje się realizacji dachów o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 25º;  

8) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte dachówką bądź też innym mate-

riałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości; dopuszcza się 

przykrycie dachów blachą falistą,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości lub też będą w kolorach naturalnych dla zastosowanych 

materiałów elewacyjnych typu: kamień, cegła, drewno,  

c) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych, w szczególności 

wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, w tym sidingu.  
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7. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki;  

3) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

4) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

8. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 3m
2
,  

c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

9. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drodze 2.KD-Z oraz w terenie 

D.5.MW;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drodze 2.KD-Z oraz w terenie 

D.5.MW  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych lub z miejskiej sieci cieplnej;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

10. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od drogi 2.KD-Z, od drogi wewnętrznej 19.KDW oraz od terenu 

D.5.MW;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 48. Dla terenu oznaczonego symbolem D.8.U:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu D.8.U jest zabudowa usługowa z zakresu usług han-

dlu o powierzchni sprzedaży do 1.000 m
2
, usług gastronomii, administracji, kultury, nauki i turystyki oraz 

innych usług podstawowych.  
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2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-

budowy i remontu;  

2) dopuszcza się na terenie realizacje urządzeń infrastruktury technicznej, dróg i parkingów wewnętrz-

nych oraz miejsc selektywnego składowania odpadów niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania  

terenu;  

3) zakazuje się lokalizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garażowych.  

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska: zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjo-

nowania gminnych i ponadlokalnych systemów inżynieryjnych.  

4. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

1) od 6m do 12m od linii rozgraniczającej drogi 1.1.KD-G/KD-Z, według rysunku planu;  

2) w linii rozgraniczającej oraz 4m od linii rozgraniczającej drogi 2.KD-Z i według rysunku planu.  

5. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się, że cały teren stanowi jedną działkę budowlaną;  

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy usługowej – nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne  

i jednocześnie nie więcej niż 15m;  

3) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 5%;  

4) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 50%;  

5) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 2,0;  

6) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub  

dachów o kącie nachylenia do 12º;  

7) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte materiałami w odcieniach czer-

wieni, brązu, zieleni lub szarości;  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru  

żółtego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości,  

c) obowiązek stosowania w/w kolorów nie dotyczy materiałów o naturalnych kolorach typu: alumi-

nium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła, drewna, betonu, naturalnego kamienia;  

d) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków paneli elewacyjnych w formie sidingu.  

6. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

7. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 10m
2
,  

b) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 15m
2
,  
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c) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków, przy czym dopuszcza się pojedynczą reklamę typu logo zlokalizowaną ponad gzymsem  
budynku;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-
nych, transformatory.  

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 1.1.KD-G/KD-Z  

i 2.KD-Z;  

2) odprowadzenie ścieków do istniejących i projektowanych kolektorów w drogach 1.1.KD-G/KD-Z  

i 2.KD-Z;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z sieci miejskiej lub z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich instalacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 
odpadów.  

9. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od drogi 1.1.KD-G/KD-Z oraz 2.KD-Z;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.  

§ 49. Dla terenu oznaczonego symbolem D.9.U:  

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu D.9.U jest zabudowa usługowa z zakresu administra-
cji, handlu i turystyki oraz innych usług podstawowych.  

2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, z prawem do rozbudowy, przebudowy, nad-
budowy i remontu;  

2) zakazuje się lokalizacji wolno stojących budynków gospodarczych i garażowych.  

3. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska:  

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów  

inżynieryjnych;  

4. Zasady kształtowania ładu przestrzennego:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 4,5m od linii rozgraniczającej drogi 2.KD-Z;  

b) 1,5m i 3m od linii rozgraniczającej drogi 19.KD-W;  

2) dopuszcza się realizację zabudowy w linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym symbolem D.9.MW, 

to jest w granicy działki budowlanej.  

5. Wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:  

1) ustala się, że cały teren stanowi jedną działkę budowlaną;  

2) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne i jednocze-

śnie nie więcej niż 10m;  
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3) ustala się, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 10%;  

4) ustala się, że powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 70%;  

5) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy wynoszący nie więcej niż 1.2;  

6) ustala się realizację dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25º do 45º lub  

dachów o kącie nachylenia do 12º;  

7) ustala się obowiązującą kolorystykę budynków:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci większym niż 25º będą przekryte materiałami w odcieniach czer-

wieni, brązu, zieleni lub szarości,  

b) elewacje budynków będą miały kolory od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żół-

tego, w odcieniach jasnej zieleni i szarości,  

c) obowiązek stosowania w/w kolorów nie dotyczy materiałów o naturalnych kolorach typu: alumi-

nium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła, drewna, betonu, naturalnego kamienia,  

d) wyklucza się stosowanie na elewacjach budynków paneli elewacyjnych w formie sidingu.  

6. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

1) ogrodzenia od strony dróg powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód  

takich jak drzewa lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-

dowych;  

2) ustala sie wysokość ogrodzenia na nie więcej niż 1,8m;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych elementów prefabrykowa-

nych.  

7. Zasady lokalizacji reklam:  

1) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;  

2) dopuszcza się lokalizowanie reklam na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, że:  

a) powierzchnia pojedynczej reklamy nie przekroczy 3m
2
,  

b) wysokość reklamy nie przekroczy 1,5m,  

c) łączna powierzchnia reklamowa na jednym budynku nie przekroczy 6m
2
,  

d) reklamy na budynkach będą lokalizowane wyłącznie równolegle do płaszczyzny elewacji budyn-

ków;  

3) zakazuje się umieszczania reklam:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej typu: latarnie, słupy linii elektroenergetycz-

nych, transformatory.  

8. Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów w drogach 2.KD-Z lub z terenu 

D5.MW;  

2) odprowadzenie ścieków do sieci w drodze 2.KD-Z;  

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo do gruntu z możliwością retencjo-

nowanie wód na działce budowlanej oraz odprowadzenia nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej  

w drogach sąsiednich;  

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych źródeł energii, pod warunkiem wykorzystywania w nich insta-

lacji ekologicznie czystych;  

5) nakazuje się realizację dla każdej działki budowlanej miejsca pod urządzenia do selektywnej zbiórki 

odpadów.  
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9. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną od drogi 2.KD-Z oraz drogi 19.KDW;  

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie 

działki budowlanej, na której obiekt będzie wznoszony - wg minimalnego wskaźnika ustalonego  

w § 54.  

10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.  

Rozdział 3 

Przepisy w zakresie układu drogowego  

§ 50.1. Układ drogowy stanowią droga główna oraz drogi: zbiorcze i dojazdowe oraz ciągi pieszo - jezdne 

wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.  

2. W obszarze ustala się następujące elementy układu drogowego:  

1) ul. Pijarska oznaczona symbolem 1.1.KD-G/KD-Z i 1.2.KD-G/KD-Z, dla której ustala się:  

a) zmienną szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą do 24m, wraz z poszerzeniami w rejonie 

skrzyżowań, według rysunku planu, przy czym na odcinku 1.2.KD-G/KD-Z planem objęto jedynie 

część pasa drogowego – według rysunku planu,  

b) klasę drogi głównej o przekroju jednojezdniowym, z nakazem jej obniżenia do klasy drogi zbiorczej po 

przełożeniu śladu drogi krajowej nr 79 na obwodnicę,  

c) realizację skrzyżowania na pełnych relacjach z drogami 2.KD-Z i 4.KD-D (1.1.KD-G/KD-Z) oraz 

3.KD-D i 5.1.KD-D (1.2.KD-G/KD-Z),  

d) nakaz realizacji chodnika obustronnie dla odcinka 1.1.KD-G/KD-Z i po północnej stronie jezdni dla 

odcinka 1.2.KD-G/KD-Z,  

e) możliwość realizacji ścieżki rowerowej;  

2) ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oznaczona symbolem 2.KD-Z, dla której ustala się:  

a) jedynie zachodnią linię rozgraniczającą i część pasa drogowego o zmiennej szerokości od 4m do 10m, 

wraz z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, według rysunku planu,  

b) klasę drogi zbiorczej, o przekroju jednojezdniowym,  

c) realizację skrzyżowania na pełnych relacjach z drogą 3.KD-D, 6.3.KD-D i 11.KD-D;  

d) możliwość realizacji ścieżki rowerowej;  

3) ul. Władysława Broniewskiego oznaczona symbolem 3.KD-D, dla której ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą od 8m do 12m – według rysunku planu,  

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju jednojezdniowym,  

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej jednostronnie;  

4) ul. Kościuszki oznaczona symbolem 4.KD-D, dla której ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą 10m, wraz z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 

według rysunku planu,  

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju jednojezdniowym,  

c) nakaz realizacji chodnika obustronnie,  

d) nakazu zachowania kapliczki oznaczonej na rysunku planu;  

5) ul. Adama Mickiewicza, oznaczona symbolem 5.1.KD-D, 5.2.KD-D i 5.3.KD-D, dla której ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą od 8m do 15m, wraz z poszerzeniami w rejonie 

skrzyżowań, według rysunku planu,  

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju jednojezdniowym,  

c) nakaz realizacji chodnika obustronnie;  
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6) ul. oznaczona symbolem 6.KD-D, dla której ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą od 10m do 16m, według rysunku planu,  

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju jednojezdniowym,  

c) nakaz realizacji chodnika obustronnie;  

7) ul. Żwirki i Wigury oznaczona symbolem 7.1.KD-D, 7.2.KD-D i 7.3.KD-D, dla której ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą od 8m do 9m, według rysunku planu;  

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju jednojezdniowym,  

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej jednostronnie;  

8) ul. Stefana Batorego, oznaczona symbolami 8.1.KD-D, 8.1.D-D i 8.3.KD-D, dla której ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą od 8m do 11m, wraz z poszerzeniami w rejonie 

skrzyżowań, według rysunku planu,  

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju jednojezdniowym,  

c) nakaz realizacji chodnika: obustronnie – dla odcinków drogi o szerokości nie mniejszej niż 10m, co 

najmniej jednostronnie – dla odcinków drogi o szerokości 8m;  

9) ul. Jana II Sobieskiego oznaczona symbolem 9.1.KD-D i 9.2.KD-D, wraz z poszerzeniami w rejonie 

skrzyżowań, dla której ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą 8m,  

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju jednojezdniowym,  

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej jednostronnie;  

10) ul. Stanisława Staszica oznaczona symbolem 10.KD-D, dla której ustala się:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą od 8m do 9m, wraz z poszerzeniami w rejonie skrzy-

żowań, według rysunku planu,  

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju jednojezdniowym,  

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej jednostronnie;  

11) ul. ks. Jerzego Popiełuszki oznaczona symbolem 11.KD-D, dla której ustala się:  

a) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą od 8m do 13m – według rysunku planu,  

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju jednojezdniowym,  

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej jednostronnie;  

12) ul. Aleksandra Głowackiego oznaczona symbolem 12.KD-D, dla której ustala się:  

a) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą od 8m do 12m, wraz z poszerzeniami  

w rejonie skrzyżowań, według rysunku planu,  

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju jednojezdniowym,  

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej jednostronnie;  

13) ul. Juliana Tuwima - ciąg pieszo-jezdny oznaczony symbolem 13.KPj, 14.KPj i 15.KPj, dla którego ustala 

się szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą 8m, wraz z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań;  

14) droga wewnętrzna oznaczona symbolem 16.KDW, dla którego ustala się szerokość w liniach rozgranicza-

jących wynoszącą 5m;  

15) droga wewnętrzna oznaczona symbolem 17.KDW, dla której ustala się minimalną szerokość w liniach 

rozgraniczających wynoszącą 6m;  

16) droga wewnętrzna oznaczona symbolem 18.KDW, dla której ustala się minimalną szerokość w liniach 

rozgraniczających wynoszącą 8m, wraz z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań;  

17) droga wewnętrzna oznaczona symbolem 19.KDW, dla której ustala się szerokość w liniach rozgraniczają-

cych wynoszącą od 6m do 10m, według rysunku planu.  
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§ 51.1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, dla poszczególnych dróg ustala się 

pasy terenu określone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.  

2. Zachowuje się dojazdy według stanu istniejącego na terenach, których zainwestowanie uniemożliwia ich 

przebudowę.  

3. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych do obsługi działek budowlanych.  

4. Dla nowotworzonych dróg wewnętrznych nie oznaczonych na rysunku planu ustala się minimalną szero-

kość wynoszącą:  

1) 6m dla dróg wewnętrznych o długości do 40m  

2) 8m dla dróg wewnętrznych o długości od 40 do 100m  

3) 10m dla dróg wewnętrznych o długości powyżej 100m.  

§ 52. Dla terenów dróg publicznych ustala się:  

1) nakaz stosowania w granicach jednego terenu jednakowych elementów wyposażenia powtarzalnego, takiego 

jak ławki, latarnie, kosze na śmieci, donice kwietnikowe, barierki, słupki;  

2) nakaz rozgraniczenia ruchu kołowego i pieszego;  

3) możliwość realizacji zatok postojowych;  

4) nakaz dostosowania urządzeń służących do ruchu pieszego takich jak: chodniki, pochylnie, schody, przej-

ścia przez jezdnie, do potrzeb osób niepełnosprawnych,  

5) zakaz pozostawiania nie urządzonych powierzchni tj. powierzchni z zielenią nie urządzoną, jezdni i chodni-

ków bez nawierzchni.  

§ 53.1. Na terenach układu komunikacyjnego, wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji, 

dopuszcza się jedynie dotychczasowy sposób użytkowania.  

2. Obowiązuje podczyszczanie ścieków deszczowych przed ich odprowadzeniem z dróg układu podstawo-

wego, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

3. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, wody opadowe z dróg układu podstawowego powinny być 

odprowadzane poprzez system studni chłonnych do gruntu bądź też do otwartych rowów melioracyjnych, po 

uprzednim podczyszczeniu.  

§ 54.1. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich 

działek budowlanych, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, o których mowa w ust. 2.  

2. Ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc postojowych dla parkingów i garaży:  

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1,1 miejsca postojowego na każdy lokal mieszkalny;  

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny;  

3) dla usług handlu oraz administracji – proporcjonalnie 30 miejsc postojowych na każde 1000m
2 

powierzchni 

użytkowej lub 35 miejsc na 100 zatrudnionych;  

4) dla terenów sportu i rekreacji – proporcjonalnie 30 miejsc postojowych na każdych 100 użytkowników jed-

nocześnie na terenie;  

5) dla usług oświaty – proporcjonalnie 10 miejsc postojowych na każde 1000m
2 
powierzchni użytkowej;  

6) pozostałych usług – proporcjonalnie 30 miejsc postojowych na każde 1000m
2 

powierzchni użytkowej,  

jednak nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każdy obiekt;  

7) dla obiektów magazynowych – 6 miejsc postojowych na każde rozpoczęte 1000m
2 

powierzchni magazyno-

wej;  

8) dla obiektów produkcji - 2 miejsca parkingowe na każde 100m
2 

powierzchni użytkowej lub 35 miejsc  

parkingowych na każdych 100 zatrudnionych.  

3. W przypadku realizacji na działce zabudowy usługowo - mieszkaniowej, miejsca postojowe należy  

obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji.  

4. Miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych inwestorzy zapewniają w liczbie wynikającej z rze-

czywistych potrzeb.  
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Rozdział 4 

Przepisy w zakresie infrastruktury technicznej  

§ 55.1. Sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg publicznych  

i ciągów pieszo-jezdnych.  

2. W przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg publicz-

nych i ciągów pieszo-jezdnych, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny prze-

znaczone na inne cele.  

3. Dopuszcza się lokowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, pod-

ziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na całym obszarze objętym planem.  

§ 56.1. Ustala się zaopatrzenie obszaru objętego planem w wodę z gminnej sieci wodociągowej za pośred-

nictwem rozdzielczej sieci miejskiej i osiedlowej w oparciu o gminne ujęcia wody położone poza obszarem 

planu.  

2. Dopuszcza się zachowanie istniejącej sieci wodociągowej, z prawem do przebudowy i wymiany na prze-

wody o innych parametrach technicznych oraz z prawem do rozbudowy.  

3. Ustala się, że dla zapewnienia pewności dostawy wody na całym obszarze objętym planem sieć wodocią-

gowa realizowana będzie w układzie zamkniętym, pierścieniowym.  

4. Ustala się stosowanie hydrantów naziemnych.  

§ 57.1. Ustala się objęcie systemem gminnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej i projektowanej zabudo-

wy.  

2. Zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz 

tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.  

3. Dopuszcza się zachowanie istniejącej sieci kanalizacyjnej, z prawem do przebudowy i wymiany na prze-

wody o innych parametrach technicznych oraz z prawem do rozbudowy.  

§ 58.1. Ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:  

1) z obiektów mieszkaniowych i terenów zieleni powierzchniowo na teren własnej działki, z możliwością od-

prowadzania nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej oraz z możliwością retencjonowania wody w obrębie 

działki budowlanej;  

2) z terenów usługowych i produkcyjnych powierzchniowo na teren własnej działki, z możliwością odprowa-

dzania nadmiaru wód do kanalizacji deszczowej oraz z możliwością retencjonowania wody w obrębie dział-

ki budowlanej;  

3) z dróg publicznych do kanalizacji deszczowej.  

2. Nakazuje się odprowadzania nadmiaru wód deszczowych, przekraczających swoją ilością chłonność 

gruntu, do sieci kanalizacji deszczowej bądź rowów melioracyjnych lub zbiorników retencyjnych.  

3. Zakazuje się odprowadzania wód opadowych z działek na sąsiednie tereny i drogi, m.in. poprzez odpo-

wiednie kształtowanie powierzchni działek.  

4. Wskazuje się wyposażenie instalacji służących dla odprowadzania i zrzutów wód opadowych z dróg  

w urządzenia podczyszczające według przepisów odrębnych.  

§ 59.1. Ustala się zaopatrzenie obszaru planu w energię elektryczną w oparciu o istniejące i projektowane 

linie SN i nn oraz istniejące i projektowane stacje elektroenergetyczne SN/nn.  

2. Ustala się, że wszystkie noworealizowane linie elektroenergetyczne SN i nn oraz przyłącza do budynków 

i budowli będą realizowane jako linie kablowe.  

3. Ustala się przebudowę istniejącej napowietrznej sieci NN i SN na sieć kablową, prowadzoną w drogach,  

z dopuszczeniem w wyjątkowych przypadkach, w sytuacji braku możliwości poszerzenia drogi, prowadzenia 

sieci przez tereny prywatne.  

4. Dopuszcza się zachowanie istniejących sieci napowietrznych do czasu ich przebudowy lub modernizacji.  
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5. Dopuszcza się realizowanie przyłączy do budynków jako przyłączy napowietrznych realizowanych od  

linii istniejących, do czasu ich przebudowy.  

6. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych dla nowych inwestycji na całym obszarze planu.  

§ 60.1. W zakresie zaopatrzenia w usługi telekomunikacyjne ustala się, że obsługa telekomunikacyjna  

odbywać się będzie wyłącznie w formie kablowej lub radiowej.  

2. Dopuszcza się lokalizację stacji telefonii komórkowej, masztów, anten o konstrukcji masztowej itp. urzą-

dzeń w sposób nie ograniczający zgodnego z przepisami planu zagospodarowania terenów sąsiednich oraz  

według przepisów odrębnych.  

§ 61.1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy w gaz w oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć średniego ciśnie-

nia, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.  

2. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanych gazociągów w pasach drogowych wyznaczonych liniami 

rozgraniczającymi.  

3. Wokół gazociągu obowiązują odległości podstawowe zgodne z warunkami wynikającymi z przepisów 

odrębnych.  

§ 62.1. Ustala się wywóz nieczystości stałych na składowisko odpadów komunalnych bądź do zakładu  

utylizacji.  

2. W planach zagospodarowania działek należy wyznaczać miejsce do selektywnego składowania odpadów 

w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, opróżnianych okresowo.  

§ 63.1. Ustala się, że istniejące i projektowane budynki będą posiadały własne, indywidualne źródła ciepła.  

2. Ustala się zaopatrzenie w ciepło na obszarze planu w oparciu o instalacje grzewcze ekologicznie czyste.  

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe  

§ 64. Do czasu przebudowy lub remontu dopuszcza się zachowanie istniejących napowietrznych sieci elek-

troenergetycznych.  

§ 65. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji 

na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.  

§ 66. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Mazowieckiego.  
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, 

Nr 157, poz. 124 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 

Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Bugno 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXIX/323/2012 

Rady Miejskiej Góry Kalwarii 

z dnia 28 sierpnia 2012r. 

 

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Mpzp  

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego dla fragmentu Miasta Góra Kalwaria – Osiedle Parcela 

 
Lp. Data wpływu 

uwag 
Imię i nazwisko,  

nazwa jednostki organizacyjnej  
adres 

Treść uwag Oznaczenie 
nieruchomości 
której uwaga 

dotyczy 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości której uwaga dotyczy 

Rozstrzygnięcie Burmistrza 
z dnia 16.02.2011r., 

w sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej,  
załącznik do uchwały nr XXIX  

z dn. 28.08.2012 

Uwagi 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga  
nieuwzględniona 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga  
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Uwagi nieuwzględnione, złożone podczas I wyłożenia 

1 13.01.2011 Stanisław Bąba Uwaga dotyczy: 

- poszerzenia ul. 
Broniewskiego do 15 m 
(droga 3.KD-L, w ostatecznej 
edycji 3.KD-D) 

(poz.: 1 – 155 - uwagi o 
powielonej treści) 

(156 –uwaga PZD w treści 
popierająca uwagi z poz.: 1-
155) 

Zespół Rodzinnych 
Ogrodów 
Działkowych 
„Malinka” 

ul. Władysława Broniewskiego 
oznaczona symbolem 3.KD-D (w 
pierwotnej edycji 3.KD-L), dla której 
ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m –  

b) zgodnie z rysunkiem planu, 

klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

 

 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga nieuwzględniona w części 
dotyczącej nie poszerzania ul. 
Broniewskiego na całej jej długości. 

Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 
granicach szerokości za wyjątkiem 
fragmentu ulicy Broniewskiego, która 

zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 
wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-
nych zaproponowanych dla 

fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

 

 

2 13.01.2011 Danuta Wilczak 

3 13.01.2011 Władysława i Andrzej Brzezińscy 

4 13.01.2011 Jadwiga Tadeusz Komorowscy 

5 13.01.2011 Jadwiga Włodarczyk 

6 13.01.2011 Felicja Zofia Dobrzyńska 

7 13.01.2011 Cecylia i Eugeniusz Giedzińscy 

8 13.01.2011 Katarzyna i Robert Wiśniewscy 

9 13.01.2011 Bogumiła i Józef Leleniewscy 

10 13.01.2011 Elżbieta Kozłowska 

11 13.01.2011 Danuta Chmielewska 

12 13.01.2011 Barbara i Bogusław Szlązak 

13 13.01.2011 Irena i Wieczysław Keller 

14 13.01.2011 Genowefa i Tadeusz Gańscy 

15 13.01.2011 Wanda Nowak 

16 13.01.2011 Sławomir Zawadka 

17 12.01.2011 Wojciech Rudowski 

18 12.01.2011 Leontyna i Andrzej Ślascy 

19 12.01.2011 Jadwiga Krupa 

20 12.01.2011 Barbara Chwedoruk 

21 12.01.2011 Hanna i Tadeusz Rynkowscy 

22 12.01.2011 Jan Gostkowski 

23 12.01.2011 Bożena Górska 

24 12.01.2011 Iwona i Dariusz Krzesińscy 

25 12.01.2011 Paweł i Magdalena Osuch 

26 12.01.2011 Janina Szczepek 

27 12.01.2011 Żaneta i Jarosław Hyla 

28 12.01.2011 Trochim Bogdan 

Trochim-Górnicka Edyta 

29 12.01.2011 Anna i Tomasz Gadulscy 

30 13.01.2011 Tadeusz Lech 

31 13.01.2011 Elżbieta Wiśniewska 

32 13.01.2011 Agnieszka i Paweł Grabowscy 

33 12.01.2011 Jadwiga Mroczek 

34 12.01.2011 Helena Kowalczyk 

35 12.01.2011 Marianna Sondej 

36 12.01.2011 Dariusz Przybysz 

37 12.01.2011 Zofia Koziatek 

38 12.01.2011 Danuta Hryniuk 

39 12.01.2011 Janina Oliszewska 

40 12.01.2011 Izabela i Sławomir Wróblewscy 

41 12.01.2011 Halina i Mirosław Stanka 

42 12.01.2011 Bożena i Marian Wojtczak 

43 12.01.2011 Stanisław Stelmaszczyk 

44 12.01.2011 Ewa i Stanisław Kotyńscy 

45 12.01.2011 Elżbieta Wahauzen 

46 12.01.2011 Barbara Sierbińska 

47 12.01.2011 Agnieszka Fabisiak 

48 12.01.2011 Teresa i Andrzej Zielińscy 

49 12.01.2011 Wiesława Żak 

50 12.01.2011 Ewa Dziewańska 

51 12.01.2011 Zofia Przybylak 

52 12.01.2011 Iwona Kalmus 

53 12.01.2011 Małgorzata i Paweł Rutkowscy 

54 12.01.2011 Danuta Choińska 

55 12.01.2011 Bożena i Leszek Majewscy 

56 12.01.2011 Irena i Jerzy Grams 

57 4.01.2011 Daniela i Ryszard Dudkowscy 

58 4.01.2011 Sławomir Choin 

59 4.01.2011 Kazimierz Aksamit 

Franciszka Aksamit 

60 11.01.2011 Alicja Buraczewska 

61 11.01.2011 Helena Kardynalska 

62 18.01.2011 Irena Koszelska 

63 18.01.2011 Sławomir Suchecki 

64 18.01.2011 Kazimierz Orlik 

65 18.01.2011 Krystyna i Marek Nejman 

66 18.01.2011 Maria Supryn 

67 18.01.2011 Regina i Krzysztof Bąk 

68 18.01.2011 Barbara i Krzysztof Wróbel 

69 18.01.2011 Agnieszka i Waldemar Gzowscy 

70 18.01.2011 Danuta Glińska 

71 18.01.2011 Jerzy Pietrzak 
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72 18.01.2011 Grażyna i Zbigniew Królikowscy         

73 18.01.2011 Joanna Borkowska 

74 18.01.2011 Agnieszka Pazura 

75 18.01.2011 Leokadia Gołaszewska 

76 18.01.2011 Teresa Wróblewska 

77 18.01.2011 Janina i Wiesław Borkowscy 

78 18.01.2011 Agnieszka Bielecka 

79 18.01.2011 Anna i Rafał Chojnowscy 

80 13.01.2011 J. Grudzińska 

81 14.01.2011 Wanda Obojska 

82 14.01.2011 Zofia i Tadeusz Mydłowscy 

83 13.01.2011 Ryszard Duda 

84 13.01.2011 Wacław Miądowicz 

85 13.01.2011 Monika i Andrzej Laśkiewicz 

86 13.01.2011 Katarzyna Klose 

87 17.01.2011 Barbara i Jan Nowak 

88 14.01.2011 Andrzej Lichocki 

89 14.01.2011 Krzysztof i Regina Bąk 

90 14.01.2011 Bożena Cichaczewska 

91 14.01.2011 Halina Dzwonkowska 

92 17.01.2011 Helena Sobieszuk 

93 17.01.2011 Dariusz Raczyński 

94 17.01.2011 Henryk Szczepański 

95 17.01.2011 Janusz Plak 

96 17.01.2011 Grażyna Nogal 

97 17.01.2011 Krystyna Cywińska 

98 17.01.2011 Renata Cybulska 

99 17.01.2011 Anna Szymańska-Borowiak 

100 17.01.2011 Iwona Dariusz Odolińscy 

101 17.01.2011 Monika i Cezary Klepczyńscy 

102 18.01.2011 Marian Krzemianowski 

103 18.01.2011 Krystyna i Edward Nowak 

104 18.01.2011 Marek Obłucki 

105 18.01.2011 Alina Krakowiecka 

106 18.01.2011 Edyta Malendowska 

107 18.01.2011 Barbara i Tadeusz Wojtas 

108 18.01.2011 Halina Książek 

109 18.01.2011 Maria Fedinicz 

110 18.01.2011 Monika Supryn 

111 19.01.2011 Agnieszka i Mariusz Grzybiak 

112 19.01.2011 Maria Cyborska 

113 28.01.2011 Jadwiga Leśniowska 

114 28.01.2011 Maria Wróblewska 

115 28.01.2011 Małgorzata Wiśniewska 

116 28.01.2011 Ryszard Wiśniewski 

117 28.01.2011 Jadwiga Łęcznar 

118 28.01.2011 Jan Łęcznar 

119 28.01.2011 Barbara Kostro 

120 28.01.2011 Władysław Kostro 

121 28.01.2011 Zarząd ROD „Malinka” 
reprezentowany przez Pana 
Sławomira Choima 

122 28.01.2011 Stefan Bieńkowski 

123 28.01.2011 Teresa Pello 

124 28.01.2011 Robert Pello 

125 21.01.2011 Halina Pośnik 

126 21.01.2011 Henryka i Janusz Kęsik 

127 21.01.2011 Andrzej Orlik 

128 21.01.2011 Karolina Niżyńska 

129 21.01.2011 Mariannna i Kazimierz Szmyd 

130 21.01.2011 Danuta Dariusz Madej 

131 21.01.2011 Agnieszka Adamska 

132 21.01.2011 Barbara Rdzanek 

133 21.01.2011 Barbara Werman 

134 21.01.2011 Beata i Leszek Trojanowscy 

135 24.01.2011 Teresa Wroniewicz 

136 24.01.2011 Danuta i Witold Niedziela 

137 24.01.2011 Tadeusz Guba 

138 25.01.2011 Czesław Krawczyński 

139 25.01.2011 Elżbieta Smirnow 

140 25.01.2011 Michał Smirnow 

141 25.01.2011 Barbara Rdzanek 

142 25.01.2011 Henryka i Zygmunt Król 

143 27.01.2011 Dorota i Andrzej Wojda 

144 20.01.2011 Bożena Czerwińska 

145 20.01.2011 Elżbieta Krupa 

146 20.01.2011 Antoni Szczęsny 

147 20.01.2011 Dorota Rosołowska 

148 20.01.2011 Stanisława i Mieczysław Bochyńscy 

149 20.01.2011 Urszula Fulara 

150 20.01.2011 Hanna Sobczyk 

151 28.01.2011 Stanisław Jastrzębski 

152 28.01.2011 Leszek Kletowski 

153 31.01.2011 Sławomir Suchecki 

154 31.01.2011 Teresa Trojanek 

155 28.01.2011 Beata Molska 
Piotr i Lidia Sekulscy 

156 25.01.2011 Polski Związek Działkowców 
ul. Dywizjonu 303 nr 7 
01-470 Warszawa 
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157 31.01.2011 Lech Łubianka Uwaga dotyczy: 

- sprzeciw przeciwko 
poszerzeniu  

- ul. Żwirki i Wigury,  

- ul. Broniewskiego (droga 
3.KD-L, w ostatecznej edycji 
3.KD-D)  

- ul. Kościuszki (droga 
4.1.KD-L, w ostatecznej 
edycji 4.KD-D) 

(157-175 - uwagi o 
powielonej treści) 

Działki 
zlokalizowane 
wzdłuż ulic: 
Broniewskiego, 
Kościuszki, Żwirki 
i Wigury.  

ul. Władysława Broniewskiego 
oznaczona symbolem 3.KD-D  
(w pierwotnej edycji 3.KD-L), dla której 
ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

ul. Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym,  

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakazu zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu 

ul. Żwirki i Wigury oznaczona 

symbolem 7.1.KD-D, 7.2.KD-D i 
7.3.KD-D, dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8 m do 9 m, zgodnie 
z rys. planu; 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

 Uwaga nie 
uwzględniona 

częściowo 

 Uwaga nie 
uwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona w części, 
poprzez odstąpienie od poszerzenia 
ul. Kościuszki i Żwirki i Wigury,  

z wyjątkiem zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

Uwaga nieuwzględniona w części 
dotyczącej, nie poszerzania ul. 
Broniewskiego na całej jej długości. 

Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 
granicach szerokości za wyjątkiem 
fragmentu ulicy Broniewskiego, która 
zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 

skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 
wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-
nych zaproponowanych dla 
fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

158 31.01.2011 Elżbieta Prymusiewicz 

159 31.01.2011 Iwona Gałecka 

160 31.01.2011 Agnieszka i Dariusz Zawistowscy 

161 31.01.2011 Irena i Jan Nadolscy 

162 31.01.2011 Rafał i Dorota Nadolscy 

163 31.01.2011 Anna Mateusiak – Józefowska 

164 31.01.2011 Zenon Jurda 

165 31.01.2011 Wisława Sekuła 

166 31.01.2011 Magdalena Maminkowska 

167 31.01.2011 D. Rybicka 

168 28.01.2011 Zbigniew Korenberg 

169 28.01.2011 Włodzimierz Korenberg 

170 28.01.2011 Jadwiga Krawczyk 

171 28.01.2011 Zbigniew Bielecki 

172 28.01.2011 Zbigniew Bielecki 

173 31.01.2011 Anna i Piotr Kąkol 

174 31.01.2011 Helena Kąkol 

175 31.01.2011 Agnieszka i Andrzej Karulak 

176 12.01.2011 Kazimiera Maciejewska Uwaga dotyczy: 

- sprzeciw przeciwko 
zmianom dotyczącym, ul. 

Broniewskiego (droga  
3.KD-L), tj. poszerzeniu ulicy 

(176 – 185 - uwagi o 
powielonej treści) 

ul. Broniewskiego ul. Władysława Broniewskiego 

oznaczona symbolem 3.KD-D (w 
pierwotnej edycji 3.KD-L), dla której 
ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

 

 Uwaga 

nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 

nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga nieuwzględniona w części 

dotyczącej zmiany szerokości ul. 
Broniewskiego na całym jej 
przebiegu. 

Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 
granicach szerokości za wyjątkiem 
fragmentu ulicy Broniewskiego, która 
zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 

wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-
nych zaproponowanych dla 
fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

177 17.01.2011 Dariusz Oksiński 

178 17.01.2011 Tadeusz Szczepański 

179 17.01.2011 Tadeusz Babik 

180 26.01.2011 Władysław Hyla 

Janina Hyla 

181 26.01.2011 Jarosław Hyla 

Żaneta Hyla 

182 26.01.2011 Dorota i Piotr Pyszyńscy 

183 17.01.2011 Teresa i Mirosław Markowscy 

184 17.01.2011 Mariusz Babik 

185 17.01.2011 Janusz Oksiński 

186 31.01.2011 Teresa i Euzebiusz Głuchowscy Uwaga dotyczy: 

- sprzeciw przeciwko 
poszerzeniu ul. Mickiewicza 

ul. Mickiewicza  
w granicach 
działek 54/1 i 68/1 

ul. Adama Mickiewicza, oznaczona 
symbolem 5.1.KD-D, 5.2.KD-D i 
5.3.KD-D, dla której ustala się: 

 szerokość w liniach rozgraniczających 
wynoszącą od 8 m do 15 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

 klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

 nakaz realizacji chodnika obustronnie; 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
w części 

 Uwaga 
nieuwzględniona w 
części 

Uwaga uwzględniona w części, 
poprzez odstąpienie od wprowadza-
nia poszerzenia ul. Mickiewicza, z 
wyjątkiem zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

187 31.01.2011 Monika Skonieczna Uwaga dotyczy: 

- sprzeciw przeciwko 
przebudowie ul. Kościuszki i 
ul. Broniewskiego (droga 
3.KD-L), tj. poszerzeniu ulicy 

ul. Kościuszki i  
ul. Broniewskiego 
 w granicach 
działki  

ul. Broniewskiego oznaczona symbolem 
3.KD-D (w pierwotnej edycji 3.KD-L), 
dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

ul. Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakazu zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu, 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

częściowo 

Uwaga uwzględniona w części, 
poprzez odstąpienie od poszerzenia 
ul. Kościuszki z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo 

Uwaga nie uwzględniona w części 
dotyczącej: nie poszerzania ul. 
Broniewskiego na całym jej 
przebiegu, 

Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 

granicach szerokości za wyjątkiem 
fragmentu ulicy Broniewskiego, która 
zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 
wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-
nych zaproponowanych dla 
fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

188 31.01.2011 Marian Wrotek Uwaga dotyczy: 

- odstąpienia od poszerzania 

ul. Kościuszki w granicach 
działki nr 96 

ul. Kościuszki 
granicach  
działki 96 

ulica Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakazu zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu, 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga dotyczy dz. 76 przy ul. 
Kościuszki 7 której właścicielem jest 
Pan Wrotek a nie 96 gdyż nie ma 
takiego numeru działki przy w/w 
ulicy. 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstąpienie od poszerzenia 
ul. Kościuszki, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi wymaganych 

ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

189 31.01.2011 Grzegorz Gronek Uwaga dotyczy: 

- odstąpienia od poszerzania 
ul. Kościuszki w granicach 
działki nr 13 

ul. Kościuszki 
granicach  
działki 13 

ulica Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

 nakaz realizacji chodnika obustronnie, 

 nakazu zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstąpienie od poszerzenia 
ul. Kościuszki, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 

rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

190 31.01.2011 Paweł Klepczyński Uwaga dotyczy: 

- sprzeciwu wobec 

poszerzania ul. Mickiewicza 
w granicach działki nr 45/8 

- sprzeciw wobec 
wyznaczonej na rysunku 
planu linii zabudowy. 

Działka nr 45/8 ul. Adama Mickiewicza, oznaczona 
symbolem 5.1.KD-D, 5.2.KD-D i 
5.3.KD-D, dla której ustala się: 

 szerokość w liniach rozgraniczających 
wynoszącą od 8 m do 15 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie; 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstąpienie od poszerzenia 
ul. Mickiewicza, z wyj. zachowania 
skosów linii rozgraniczającej drogi, 
wymaganych ustawowo w miejscach 
wlotu w inną drogę. 
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191 01.02.2011 Jolanta Kopyra Wnosi o przeznaczenie terenu 
ozn. symbolem C.3.UO na 
funkcje rekreacji 

Teren C3.UO Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu ozn. symbolem 
C.3.UO są usługi oświaty 

 Uwaga 
nieuwzględniona  

 Uwaga 
nieuwzględniona  

Uwaga nieuwzględniona w zakresie 
zmiany przeznaczenia terenu C.3.UO 
(nastąpi zmiana terenu C3.UO w 
teren C3.U o przeznaczeniu 
podstawowym – usługowym, w tym 
usług oświaty. 

192 12.01.2011 Marian Maciejewski Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na zmiany 
dotyczące ul. Broniewskiego 
(poszerzenia drogi) i bez 
włączenia do ul. Pijarskiej 

ul. Broniewskiego 

  

ul. Broniewskiego oznaczona symbolem 
3.KD-D (w pierwotnej edycji 3.KD-L), 
dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga nieuwzględniona w części 
dotyczącej zmiany szerokości ul. 
Broniewskiego na całej jej długości.  

Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 
granicach szerokości za wyjątkiem 

fragmentu ulicy Broniewskiego, która 
zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z ul. Staszica oraz z 
wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-
nych zaproponowanych dla 
fragmentu ul. Broniewskiego, z 
zachowaniem włączenia do ul. 
Pijarskiej. 

193 18.01.2011 Marzena Durańska Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na zmiany 
dotyczące ul. Broniewskiego 
(poszerzenia drogi) 

ul. Broniewskiego 

(skrzyżowanie z ul. 
Batorego,  
dz. Nr 29) 

  

ul. Władysława Broniewskiego 

oznaczona symbolem 3.KD-D (w 
pierwotnej edycji 3.KD-L), dla której 
ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

 Uwaga 

nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 

nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga nieuwzględniona w części, 

dotyczącej zmiany szerokości ul. 
Broniewskiego na całej jej długości 

Projektowany układ drogowy ma 

pozostać w obecnych, istniejących 
granicach szerokości za wyjątkiem 
fragmentu ulicy Broniewskiego, która 
zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 
wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-
nych zaproponowanych dla 

fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

194 18.01.2011 Władysław i Janina Hyla Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na zmiany 

dotyczące ul. Broniewskiego 
(poszerzenia drogi) 

ul. Broniewskiego 

  

ul. Władysława Broniewskiego 
oznaczona symbolem 3.KD-D (w 
pierwotnej edycji 3.KD-L), dla której 
ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga nieuwzględniona w części, 
dotyczącej zmiany szerokości ul. 
Broniewskiego na całej jej długości. 

Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 
granicach szerokości za wyjątkiem 
fragmentu ulicy Broniewskiego, która 
zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 

wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-
nych zaproponowanych dla 
fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

195 17.01.2011 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze 
Kalwarii 

ul. Pijarska 44 bl. 2a 

05-530 Góra Kalwaria 

Spółdzielnia informuje, że 
zapis dot. prowadzenia usług 
w parterach budynków 
wielorodzinnych (punkt 2 par 
46) - nie dotyczy terenu 
spółdzielni; 

 

Teren Spółdzielni 

  

Par. 46, ust. 2 Ustala się, że 
przeznaczeniem uzupełniającym terenu 
są usługi wbudowane w partery 
budynków mieszkalnych. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo; 

 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Plan dopuszcza jako przeznaczenie 
uzupełniające usługi wbudowane w 
partery budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych. 

Dopuszcza się również przekształce-
nie części lokali mieszkalnych, na 
pozostałych kondygnacjach, na 
usługi, celem prowadzenia 

działalności gospodarczej 
podstawowej typu biuro itp. przy 
zachowaniu funkcji mieszkaniowej 
lokalu  

196 19.01.2011 Anna Wysmułek 

Bogdan Wysmułek 

Katarzyna Wysmułek 

Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Broniewskiego 

ul. Broniewskiego 

  

ul. Władysława Broniewskiego 
oznaczona symbolem 3.KD-D (w 
pierwotnej edycji 3.KD-L), dla której 
ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga nieuwzględniona w części, 
dotyczącej zmiany szerokości ul. 
Broniewskiego na całej jej długości. 

 Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 
granicach szerokości za wyjątkiem 
fragmentu ulicy Broniewskiego, która 
zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 

skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 
wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-
nych zaproponowanych dla 
fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

197 31.01.2011 Irena i Ewaryst Gałeccy Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Broniewskiego 

ul. Broniewskiego 

  

ul. Władysława Broniewskiego 
oznaczona symbolem 3.KD-D (w 
pierwotnej edycji 3.KD-L), dla której 
ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga nieuwzględniona w części, 
dotyczącej zmiany szerokości ul. 
Broniewskiego na całej jej długości. 

Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 
granicach szerokości za wyjątkiem 
fragmentu ulicy Broniewskiego, która 

zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 
wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-
nych zaproponowanych dla 
fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

198 31.01.2011 Urszula Sobota Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Kościuszki i ul. 
Broniewskiego 

ul. Broniewskiego 

 ul. Kościuszki 

 

ul. Broniewskiego oznaczona symbolem 
3.KD-D (w pierwotnej edycji 3.KD-L), 
dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jedno jezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

ul. Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakazu zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona w części, 
poprzez odstąpienie od poszerzenie 
ul. Kościuszki, z wyjątkiem 

zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

Uwaga nieuwzględniona w części, 
dotyczącej zmiany szerokości ul. 
Broniewskiego na całej jej długości. 

Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 
granicach szerokości za wyjątkiem 
fragmentu ulicy Broniewskiego, która 
zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 

wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-

nych zaproponowanych dla 
fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

199 31.01.2011 Małgorzata i Stanisław Czałbowscy Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Kościuszki 

ul. Kościuszki 

 

ulica Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jedno jezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakazu zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstąpieni od poszerzenia ul. 
Kościuszki, z wyjątkiem zachowania 

skosów linii rozgraniczającej drogi, 
wymaganych ustawowo w miejscach 
wlotu w inną drogę. 
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200 28.01.2011 Stefania Rosłoń Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Kościuszki w granicach 
działki 

ul. Kościuszki 

  

ulica Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakazu zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstąpienie od poszerzenia 
ul. Kościuszki, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

201 28.01.2011 Katarzyna Kozłowska Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 

ul. Kościuszki i ul. 
Broniewskiego 

ul. Broniewskiego 

 ul. Kościuszki 

ul. Broniewskiego oznaczona symbolem 
3.KD-D (w pierwotnej edycji 3.KD-L), 
dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

ul. Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie,  

d) nakaz zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona w części, 
dotyczącej nie poszerzania ul. 
Kościuszki, z wyjątkiem zachowania 
skosów linii rozgraniczającej drogi 
wymaganych ustawowo, w miejscach 
wlotu w inną drogę 

Uwaga nieuwzględniona w części, 
dotyczącej odstępstwa od poszerzenia 
ul. Broniewskiego na całej jej 
długości. 

Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 
granicach szerokości za wyjątkiem 

fragmentu ulicy Broniewskiego, która 
zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 
wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-
nych zaproponowanych dla 
fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

202 28.01.2011 Tadeusz Danielewski 

Zofia Danielewska 

Ewa Danielewska 

Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Kościuszki  

ul. Kościuszki ulica Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakazu zachowania kapliczki 
oznaczonej na rys. planu 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstępstwo od poszerzenia 
ul. Kościuszki, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

203 28.01.2011 Małgorzata Wiszniewska Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Broniewskiego 

ul. Broniewskiego ul. Broniewskiego oznaczona symbolem 
3.KD-D (w pierwotnej edycji 3.KD-L), 
dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga nieuwzględniona w części, 
dotyczącej odstępstwa od poszerzenia 
ul. Broniewskiego na całej jej 
długości. 

 Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 
granicach szerokości za wyjątkiem 
fragmentu ulicy Broniewskiego, która 
zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 

skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 
wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-
nych zaproponowanych dla 
fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

204 28.01.2011 Jerzy Steć Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Kościuszki  

ul. Kościuszki ulica Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakaz zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstępstwo od poszerzenia 
ul. Kościuszki, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 

rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

205 28.01.2011 Zofia i Seweryn Kopyra Wnoszą o przeznaczenie 
działek nr 52 i 172 pod plac 
zabaw i boisko sportowe 

Teren C3.UO Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu ozn. symbolem 
C.3.UO są usługi oświaty 

 Uwaga 
nieuwzględniona  

 Uwaga 
nieuwzględniona  

Uwaga nieuwzględniona w zakresie 
zmiany przeznaczenia terenu C.3.UO 
(nastąpi zmiana terenu C3.UO w 
teren C3.U o przeznaczeniu 

podstawowym – usługowym, w tym 
usług oświaty. 

206 27.01.2011 Krystyna Brajczewska Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 

ul. Kościuszki i ul. 
Broniewskiego 

ul. Broniewskiego 

 ul. Kościuszki 

ul. Broniewskiego oznaczona symbolem 
3.KD-D (w pierwotnej edycji 3.KD-L), 
dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

ul. Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakazu zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstępstwo od poszerzenia 
ul. Kościuszki, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę oraz w części ul. Broniewskie-
go, 

Uwaga nieuwzględniona w części, 
dotyczącej nie poszerzania ul. 
Broniewskiego na całej jej długości. 

Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 

granicach szerokości za wyjątkiem 
fragmentu ulicy Broniewskiego, która 
zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 
wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-

nych zaproponowanych dla 
fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

207 28.01.2011 Krystyna Mazurek Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Kościuszki  

 

ul. Kościuszki 

ul. Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakaz zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstępstwo od poszerzenia 
ul. Kościuszki, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 
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208 28.01.2011 Andrzej Zamecki Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Kościuszki  

ul. Kościuszki ulica Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-

cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakazu zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo, 
poprzez odstępstwo od poszerzenia 
ul. Kościuszki, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, w miejscach 
wlotu w inną drogę, wymaganych 
ustawowo. 

209 27.01.2011 Halina Anna Klimek 

Janusz Klimek 

Marianna Zapaśnik 

Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 

ul. Kościuszki i ul. 
Broniewskiego 

ul. Broniewskiego 

 ul. Kościuszki 

ul. Broniewskiego oznaczona symbolem 
3.KD-D (w pierwotnej edycji 3.KD-L), 
dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

ul. Kościuszki oznaczona symbolem 
4.KD-D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-
L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakazu zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstępstwo od poszerzenia 
ul. Kościuszki, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

Uwaga nieuwzględniona w części, 
dotyczącej nie poszerzania ul. 
Broniewskiego na całej jej długości. 

Projektowany układ drogowy ma 
pozostać w obecnych, istniejących 
granicach szerokości za wyjątkiem 
fragmentu ulicy Broniewskiego, która 

zostanie poszerzona na odcinku  
(ok. 195 m) od ul. Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z ulicą Staszica oraz z 
wyjątkiem rozwiązań komunikacyj-
nych zaproponowanych dla 
fragmentu ul. Broniewskiego, przy 
wlocie do ul. Pijarskiej. 

210 26.01.2011 Tomasz Wiszniewski Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Kościuszki 

ul. Kościuszki w 
granicach działki 
dz. Nr nr 159 

ul. Kościuszki oznaczona symb. 4.KD-
D (pierwotnie 4.1.KD-L i 4.2.KD-L), 
dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą 10 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie, 

d) nakazu zachowania kapliczki 
oznaczonej na rysunku planu 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstępstwo od poszerzenia 

ul. Kościuszki, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

211 24.01.2011 Tadeusz Gorzędowski 

Alicja Gorzędowska 

Witold Gorzędowski 

Grażyna Gorzędowska 

Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Mickiewicza 

ul. Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza, oznaczona 
symb. 5.1.KD-D, 5.2.KD-D i 5.3.KD-D, 
dla której ustala się: 

szerokość w liniach rozgraniczających 

wynoszącą od 8 m do 15 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

b) klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie; 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstępstwo od poszerzenia 
ul. Mickiewicza, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

212 24.01.2011 Teresa i Stanisław Cieplak Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Mickiewicza 

ul. Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza, oznaczona 
symbolem 5.1.KD-D, 5.2.KD-D i 
5.3.KD-D, dla której ustala się: 

szerokość w liniach rozgraniczających 
wynoszącą od 8 m do 15 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

nakaz realizacji chodnika obustronnie; 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstępstwo od poszerzenia 
ul. Mickiewicza, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 

rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

213 24.01.2011 Adam Cygan 

Marek Cygan 

ul. Mickiewicza 8 

05-530 Góra Kalwaria 

Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Mickiewicza 

ul. Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza, oznaczona 

symbolem 5.1.KD-D, 5.2.KD-D i 
5.3.KD-D, dla której ustala się: 

szerokość w liniach rozgraniczających 
wynoszącą od 8 m do 15 m, wraz z 

poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie; 

 Uwaga 

nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 

nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 

poprzez odstępstwo od poszerzenia 
ul. Mickiewicza, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

214 25.01.2011 Tadeusz i Maria Kulik 

ul. Mickiewicza 18 

05-530 Góra Kalwaria 

Uwaga dotyczy: 

- braku zgody na poszerzenie 
ul. Mickiewicza 

ul. Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza, oznaczona 
symbolem 5.1.KD-D, 5.2.KD-D i 
5.3.KD-D, dla której ustala się: 

 szerokość w liniach rozgraniczających 
wynoszącą od 8 m do 15 m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

 klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika 
obustronnie; 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Uwaga uwzględniona częściowo 
poprzez odstępstwo od poszerzenia 
ul. Mickiewicza, z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 

ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę. 

215 31.01.2011 Iwona Zwolińska 

ul. Pijarska 44 bl. 7 m. 6 

05-530 Góra Kalwaria 

Uwaga dotyczy: 

Zmiany charakterystyki 
terenu oznaczonego w 
projekcie planu symbolem 
D7.MN/U w sposób 
następujący: 

2. dopuszczenie minimalnej 
powierzchni działki 
budowlanej – 150 m2 dla 

jednego budynku usługowego 

z dopuszczeniem lokali 
mieszkalnych lub 150 m2 w 
zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej bądź grupowej z 
dopuszczeniem usług o pow. 
max. 50% ogólnej 
powierzchni budynku 
mieszkalnego, 

4. przesunięcie nieprzekra-
czalnej linii zabudowy do 
granicy działek nr 80 i 80/1 z 
drogą 2KDZ, 

5. minimalny front działki 9 
m dla zabudowy usługowej 
lub szeregowej, 

Teren D.7.MN/U Ustala się, że przeznaczeniem 

podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem D.7.U (pierwotnie 
D.7.MN/U) są usługi z zakresu: 

1) administracji i turystyki; 

2) handlu, pod warunkiem ograniczenia 
powierzchni sprzedaży do 200 m2; 

3) gastronomii; 

4) usług podstawowych. 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są: 

1) lokale mieszkalne wbudowane w 
bryły budynków usługowych; 

2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna w formie wolno stojącej i 
bliźniaczej. 

Wskaźniki i zasady kształtowania 
zabudowy: 

1) ustala się powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą nie mniej niż 
300 m2; 

2) ustala się szerokość frontu działki 
budowlanej wynoszącą nie mniej niż 
10m. 

  Uwaga częściowo 

nieuwzględniona 
ad. pkt 2, 4, 5.  

 Uwaga częściowo 

nieuwzględniona 
ad. pkt 2, 4, 5.  

Uwaga nieuwzględniona 

ad pkt 2 i 5 poprzez:  

- niedopuszczenie zabudowy 
szeregowej, 

- nieuwzględnienie zmiany 

parametrów działki z 400m2  
na 150m 2 

- nieuwzględnienie zmiany 
szerokości frontu działki. 

Zmniejszenie minimalnej 
powierzchni działki w terenie 
D.7MN/U z 400m2 (przy zabudowie 
bliźniaczej) do 150m2 i 

frontu działki z 10 m do 9 m jest ze 
sobą sprzeczne. 

Przy zaproponowanych parametrach 
nowych działek i kształcie istniejącej 
działki budowlanej, wszelka 
zabudowa byłaby niemożliwa w 
świetle obowiązujących przepisów 
Prawa Budowlanego.  

Uwaga nieuwzględniona ad pkt 4. 

 Ze względu na lokalizację działki w 
sąsiedztwie drogi zbiorczej 
oznaczonej symbolem 2 KDZ nie ma 
możliwości, zmniejszenia odległości 
linii zabudowy od krawędzi jezdni na 
mniejszą, niż wskazana na rysunku 
planu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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216 01.02.2011 Piotr Szeląg Wnosi o: 

1) nie poszerzanie ul. 
Batorego i Staszica; 

2) zmniejszenie odległości 
linii zabudowy do 2 m; 

3) określenie wysokości 
jednorazowej stawi opłaty 
planistycznej na poziomie – 

0%; 

4) jednolite określenie 
wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej na 
poziomie 25% dla całego 
terenu objętego planem 

 

ul. Batorego i ul. 
Staszica oraz 
obszar 
opracowania planu 

ul. Batorego, oznaczona symb. 8.1.KD-
D, 8.1.D-D i 8.3.KD-D, dla której ustala 
się: 

 szerokość w liniach rozgraniczających 
wynoszącą od 8 m do 11 m, wraz z 

poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

 klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

 nakaz realizacji chodnika: 

- obustronnie – dla odcinków drogi o 
szerokości nie mniejszej niż 10 m, 

- co najmniej jednostronnie – dla 
odcinków drogi o szerokości 8 m; 

ul. Staszica oznaczona symb. 10.KD-D, 
dla której ustala się: 

szerokość w liniach rozgraniczających 
wynoszącą od 8 m do 9m, wraz z 
poszerzeniami w rejonie skrzyżowań, 
według rysunku planu, 

klasę drogi dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie. 

- Wysokości opłat planistycznych 
zróżnicowane, w zależności od rodzaju 
przeznaczenia 

- Wskaźniki powierzchni biologicznie 
czynnej, zróżnicowane 

 Ad 1. Uwaga 
częściowo 
nieuwzględniona 

Ad 2. uwaga 
nieuwzględniona  

Ad 3. Uwaga 
nieuwzględniona 

Ad 4. Uwaga 

nieuwzględniona 

 Ad 1. Uwaga 
częściowo 
nieuwzględniona 

Ad 2. uwaga 
nieuwzględniona  

Ad 3. Uwaga 
nieuwzględniona 

Ad 4. Uwaga 

nieuwzględniona 

Ad 1. odstępstwo od poszerzenia 
ulicy Batorego i Staszica z wyjątkiem 
zachowania skosów linii 
rozgraniczającej drogi, wymaganych 
ustawowo w miejscach wlotu w inną 
drogę; 

Ad 2. proponowane rozwiązanie jest 
niezgodne z przepisami odrębnymi. 
Odległość linii zabudowy od dróg w 
tym terenie powinna wynosić  
min. 5 i 4 m; 

Ad. 3. opłata planistyczna zostanie 
utrzymana na poziomie 10%.  

Ad. 4. wskaźniki minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej – 
pozostaną zróżnicowane dla 

poszczególnych terenów. 

  

Uwagi nieuwzględnione, złożone podczas II wyłożenia 

217 01.08.2011 Leokadia i Józef Szczepańscy Uwaga dotyczy: 

sprzeciwu wobec włączenia 
ul. Broniewskiego do ul. 

Pijarskiej; 

ul. Broniewskiego ul. Władysława Broniewskiego 
oznaczona symbolem 3.KD-D (w 
pierwotnej edycji 3.KD-L), dla której 
ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynoszącą od 8m do 12 m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 

jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

Włączenie ul. Broniewskiego do ul. 
Pijarskiej wynika ze Studium UiKZP 
m. i gm. Góra Kalwaria, zostało 
wrysowane zgodnie z projektem 
technicznym opracowanym na 
zlecenie Gminy; 

218 03.08.2011 Teresa i Stanisław Cieplak Uwaga dotyczy: 

- sprzeciwu wobec ścięcia 
trójkąta z działki przy ul. 
Mickiewicza 12 – należy 

rozumieć jako sprzeciw 
wobec wrysowania tzw 
”skosu widoczności” 

Działka nr 65/1   uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

Skos widoczności wynika z 
obowiązujących przepisów prawa 

219 05.08.2011 Tomasz Wiszniewski Uwaga dotyczy: 

- sprzeciwu wobec 
zaproponowanych rozwiązań 
– należy rozumieć jako 
sprzeciw wobec wrysowania 
tzw ”skosu widoczności” 

Działka nr 159   

 

uwaga 

nieuwzględniona  

częściowo 

 uwaga 

nieuwzględniona  

częściowo 

Skos widoczności zostanie 

zmniejszony do wymaganego 
prawem rozmiaru 5 x 5 m 

220 16.08.2011 Stefania Rosłoń Uwaga dotyczy: 

- sprzeciwu wobec 

przeznaczenia części działki 
przy ul.  
Kościuszki 3 pod ulicę – 
należy rozumieć jako 
sprzeciw wobec wrysowania 
tzw ”skosu widoczności” 

Działka nr 84   uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

Skos widoczności wynika z 
obowiązujących przepisów prawa 

221 19.08.2011 Wiesław Rechnio Uwaga dotyczy: 

- sprzeciwu wobec projektu 
skosu na działce przy ul. 
Batorego 34– należy 

rozumieć jako sprzeciw 
wobec wrysowania tzw 
”skosu widoczności” 

Działka przy ul. 
Batorego 

  uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

Skos widoczności wynika z 
obowiązujących przepisów prawa 

222 22.08.2011 Piotr Szeląg Uwaga dotyczy: 

1) sprzeciwu wobec 
projektowania poszerzeń 
skrzyżowań na całym osiedlu 
Parcela; 

2) wniosku o zmianę 
odległości linii zabudowy od 
drogi 4.KD-L (jest 5m) i 
drogi 5.1.KD-L (jest 4m) na 2 
m; 

3) wniosku o zmianę 
wysokości jednorazowej 
opłaty planistycznej na 
terenach MN na 0%; 

4) określenie powierzchni 

biologicznie czynnej na 
poziomie 25%, jak na terenie 
C8.U/MN. 

Teren C.7.MN Teren C.7.MN: 

1) Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.7.MN jest zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w formie 
wolnostoj. i bliźniaczej. 

2) Ustala się szczególne warunki 
zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w użytkowaniu: 

a) dopuszcza się zachowanie istniejącej 
na terenie zabudowy, z prawem do 
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy; 

b) w przypadku realizacji w bryle 
budynku mieszkalnego, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, lokalu 

usługowego nakazuje się ograniczenie 
profilu usług do usług podstawowych. 

Teren C.8.U: 

1) Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu C.8.U jest 
zabudowa usługowa z zakresu 
administracji, kultury i turystyki. 

2) Ustala się, że przeznaczeniem 

uzupełniającym terenu są: 

a) zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

b) usługi handlu realizowane na jednej 
działce z budynkiem usług 
administracji, kultury i turystyki lub z 
budynkiem mieszkaniowym 
jednorodzinnym, pod warunkiem 
ograniczenia powierzchni sprzedaży do 
200m2. 

6. Wskaźniki i zasady kształtowania 
zabudowy: 

a) ustala się, że cały teren stanowi jedną 
działkę budowlaną; 

b) ustala się nieprzekraczalną wysokość 
zabudowy: 

c) dla budynków mieszkalnych i 
usługowych - nie więcej niż 3 
kondygnacje i jednocześnie nie więcej 
niż 12 m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu 
gruntu rodzimego, 

d) dla budynków gospodarczych i 
garażowych - nie więcej niż 4m; 

e) ustala się, że wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej nie może być 
mniejszy niż 25%; 

f) ustala się, że powierzchnia zabudowy 
nie może być większa niż 40%; 

g) ustala się wskaźnik intensywności 

zabudowy wynoszący nie więcej niż 
1,2; 

 

 

 

Ad.1 uwaga 

nieuwzględniona 

Ad.2 uwaga 
nieuwzględniona 

Ad.3 uwaga 
nieuwzględniona 

Ad.4 uwaga 
nieuwzględniona 

 

 Ad.1 uwaga 

nieuwzględniona 

Ad.2 uwaga 
nieuwzględniona 

Ad.3 uwaga 
nieuwzględniona 

Ad.4 uwaga 
nieuwzględniona 

Ad.1 - Skos widoczności wynika z 

obowiązujących przepisów prawa 

Ad.2 – linie zabudowy dotyczą 
nowych budynków, dla zabudowy 
istniejącej zapisano „Dopuszcza się 
zachowanie i adaptację istniejących 

w momencie uchwalenia planu 
budynków zlokalizowanych 
niezgodnie z wyznaczonymi na 
rysunku planu liniami zabudowy pod 
warunkiem, że budynki te nie będą 
rozbudowywane od strony tych linii 
rozgraniczających, od których 
wyznaczono linie zabudowy” – nie 
ma powodu przy istniejących 

podziałach działek dopuszczać 
realizację nowej zabudowy w 
odległości 2m od linii rozgraniczają-
cej ze względu na niski komfort 
mieszkania w takiej zabudowie; 

Ad. 3 - naliczenie renty planistycznej 
nie wynika ze zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych lub leśnych na cele 
inwestycyjne, lecz ze zmiany 
uwarunkowań rozwojowych terenów 
w wyniku uchwalenia planów. 
Wysokość tej stawki nie może ulec 
zmianie również ze względu na 

zasady wynikające ze stanowiska 
Komisji Finansów i Rozwoju Rady 
Miejskiej Góry Kalwarii, w której 
wskazano konieczność ustalenia 
wysokości tych rent w zależności od 
rodzaju przeznaczenia. W odniesieniu 
do terenów mieszkaniowych wynosi 
ona 20%. Ze względu na 
zaawansowanie projektu planu 

Parceli w momencie wprowadzenia 
zasad wynikających z ww. 

stanowiska – renta planistyczna dla 
terenu C.7.MN pozostaje na poziomie 
10%; 

Ad.4 – teren C.8.U został celowo 
wydzielony z terenów MN jako rejon 
lokalizacji samodzielnych usług, 
podobnie jak tereny D.1.U, D.8.U czy 
D.9.U – w ten sposób plan ustala 
rejony zabudowy mieszkaniowej z 
towarzyszącymi drobnymi usługami 
oraz rejony rozwoju usług do obsługi 

całego osiedla – takie doprecyzowa-
nie funkcji pozwala właścicielom 
mieć świadomość, jaka zabudowa 
może pojawić się na sąsiadujących 
działkach; wprowadzenie dowolności 
realizacji zabudowy, mieszkaniowej 
bądź usługowej na wszystkich 
terenach Mn jest sprzeczne z 
zasadami ładu przestrzennego, które 

ma określać plan miejscowy;  
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223 24.08.2011 Kapacka Aleksandra 

ul. Staszica 5 

05-530 Góra Kalwaria 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu ozn. symbolem 
C.3.U są: 

1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 

pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

224 24.08.2011 Wiesława Katana 

Tadeusz Katana 

Tomasz Katana 

Arkadiusz Katana 

ul. Broniewskiego 16 

05-530 Góra Kalwaria 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 

istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 

zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

225 24.08.2011 Fus Adela 

ul. Popiełuszki 6 

05-530 Góra Kalwaria 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji; 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 

mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

226 24.08.2011 Kluczek Barbara 

Kluczek Jan 

Ul. Staszica 7 

05-530 Góra Kalwaria 

 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 

pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

227 24.08.2011 Agnieszka i Dariusz Zawistowscy 

 

Wnoszą o:  

1) nieprzeznaczanie rogów 
działek pod drogi należy 
rozumieć jako sprzeciw 
wobec wrysowania tzw 
”skosu widoczności” 

2) przeznaczenie terenu 
C.3.U dla rekreacji dzieci i 
młodzieży. 

 

Droga 3.KD-L 

Teren C.3.U 

 

Ul. Władysława Broniewskiego 
oznaczona symbolem 3.KD-D (w 
pierwotnej edycji 3.KD-L), dla której 
ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 
wynoszącą od 8m do 12 m – zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 Ad 1 uwaga 
nieuwzględniona 

Ad 2 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 Ad 1 uwaga 
nieuwzględniona 

Ad 2 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

Skosy widoczności wynikają 
z obowiązujących przepisów prawa. 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 

przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

228 24.08.2011 Maciejewski Marian Uwaga dotyczy 

sprzeciwu wobec włączenia 
ul. Broniewskiego do ul. 
Pijarskiej; 

ul. Broniewskiego ul. Władysława Broniewskiego oznaczona 

symbolem 3.KD-D (w pierwotnej edycji 
3.KD-L), dla której ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 

wynoszącą od 8m do 12 m – zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju 
jednojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 

Włączenie ul. Broniewskiego do ul. 

Pijarskiej wynika ze Studium UiKZP 
m i gm. Góra Kalwaria, zostało 
wrysowane zgodnie z projektem 
technicznym opracowanym na 
zlecenie Gminy; 

229 25.08.2011 Halina Głowacka 

 

Wnoszą o przeznaczenie 

terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 

podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji; 

 uwaga 

nieuwzględniona 
częściowo 

 

 uwaga 

nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 

Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 

zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

230 25.08.2011 Zbigniew Górecki 

 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: a) usługi z zakresu: 

b) usług administracji; 

c) usług oświaty; 

d) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 

uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

a) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

b) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 

istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 
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231 25.08.2011 Wacław Zygadło 

Elżbieta Zygadło 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

 

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

232 25.08.2011 Jan Zieliński 

 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 

przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

233 25.08.2011 Halina Fabisiak 

 

Wnoszą o przeznaczenie 

terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 

podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 

nieuwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 uwaga 

nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 

Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 

zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

234 25.08.2011 Danuta Gajewska 

 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 

istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

 

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 

pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

235 25.08.2011 Justyna Regulska 

 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 

mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

236 25.08.2011 Marcin Bielecki 

 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 

umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

237 25.08.2011 Zbigniew Bielecki 

 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 

Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

238 25.08.2011 Bielecki Rafał 

 

Wnoszą o przeznaczenie 

terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 

podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 

nieuwzględniona 
częściowo 

 

 uwaga 

nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 

Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 

mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 
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239 25.08.2011 Krystyna Mazurek 

 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu C.3.U są:  

1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 

pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

240 25.08.2011 Agnieszka Bielecka 

 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 
Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 

umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

241 25.08.2011 Aleksander Mazurek 

 

Wnoszą o przeznaczenie 
terenu C.3.U dla rekreacji 
dzieci i młodzieży. 

Teren C.3.U 

 

Ustala się, że przeznaczeniem 
podstawowym terenu oznaczonego 
symbolem C.3.U są: 1) usługi z zakresu: 

a) usług administracji; 

b) usług oświaty; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie wolnostojącej lub bliźniaczej; 

Ustala się, że przeznaczeniem 
uzupełniającym terenu są usługi z 
zakresu: 

1) usług handlu o powierzchni sprzedaży 
do 400m2; 

2) usług sportu i rekreacji. 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

 

 

 

 

 uwaga 
nieuwzględniona 
częściowo 

W Studium UiKZP miasta i gminy 
Góra Kalwaria przedmiotowy teren 
wskazano pod rozwój funkcji 
mieszkaniowych i usługowych M/U1. 

Proponowane w projekcie planu 
przeznaczenie uzupełnia zabudowę 
istniejących kwartałów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Jednocześnie do projektu planu 
zostanie wprowadzony zapis 
umożliwiający rozwój terenu C.3.U 
pod rekreację jako funkcji 
podstawowej. 

242 25.08.2011 Fabryka Artykułów Turystycznych i 
sportowych 

Polsport Spółka z oo 

ul. Kard St. Wyszyńskiego 13 

05-530 Góra Kalwaria 

Uwaga dotyczy wniosku o 

przesunięcie linii zabudowy 
na terenach A.8.U i A.9.P od 
strony ul. Wyszyńskiego i ul. 
Broniewskiego na 4 lub 3 m 

  

Tereny: A8.U, 
A9.P 

 

Nieprzekraczalne linie zabudowy w 
terenach A.8.U i A9.P: 

- 10 m od ul. Wyszyńskiego, 

- 8 m od ul. Broniewskiego. 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

Ze względu na planowany charakter 

zabudowy na trenach A.8.U i A.9.P - 
celowo odsunięto linie zabudowy od 
strony dróg publicznych tak, aby 
umożliwić dogodną obsługę 
komunikacyjną, w tym parking ową, 
na tych terenach i jednocześnie 
stworzyć właściwą wielkość 
przestrzeni „wejściowej” do tych 

terenów dla znacznej ilości ich 
docelowych użytkowników; 

Uwagi nieuwzględnione, złożone podczas III wyłożenia 

243 28.02.2011 Fabryka Artykułów Turystycznych i 
Sportowych 

Polsport Spółka z oo 

ul. Kard St. Wyszyńskiego 13 

05-530 Góra Kalwaria 

Wnosi o przesunięcie linii 
zabudowy wyznaczonych od 
strony dróg 2.KD-Z i 3.KD-D 
na odległość 3-4m 

 

Tereny: A8.U, 
A9.P. 

 

 

 

 

 

 

ustalono linie zabudowy w odległości 10 
m od linii rozgraniczającej drogi 2.KD-Z i 
5 m od l. rozgraniczającej drogi 3.KD-D 

 uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 uwaga częściowo 
nie 

uwzględniona  

Możliwości zabudowy terenów 
A.8.U i A9.P w stosunku do 
poprzedniej wersji projektu planu – 
zostały uwzględnione we 
wcześniejszych fazach jego realizacji. 
Obszar pod zabudowę został 
powiększony zmianą szerokości 
drogi 3.KD-D (z 15 do 12 m) jak 

również odległości nieprzekraczalnej 
linii zab. terenu A.8.U od drogi 
3.KD-D z 8 do 5 m;  

Obecnie, jedynie od strony drogi 
3KDD dopuszcza się wyznaczenie 
linii zabudowy w odległości 4 m od 
drogi 3.KD-D. 

Uwaga nieuwzględniona w 
odniesieniu do odległości linii 
zabudowy od drogi 2.KD-Z 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Bugno 
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXIX/323/2012 

Rady Miejskiej Góry Kalwarii 

z dnia 28 sierpnia 2012r. 

 

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

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) – zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

a) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg publicz-

nych, w tym wybudowanie dróg wraz z uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpowiednimi zabezpiecze-

niami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, 

b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to: 

1) realizacja dróg publicznych na terenach przeznaczonych w planie pod taką funkcję, a w tym: 

 wybudowanie projektowanych odcinków nowych dróg wraz z uzbrojeniem podziemnym i zielenią, 

 poszerzenie istniejących dróg, głównie w rejonach skrzyżowań, wraz z urządzeniem tych fragmentów, 

głownie nawierzchnią chodników; 

2) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przy czym koszty związane z budową nowych urządzeń oce-

nia się jako podstawowe; przyjmuje się zaspokojenie potrzeb nowego budownictwa mieszkaniowego i usłu-

gowego z już istniejącej infrastruktury technicznej 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo 

budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie 

środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 

techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określonej  

w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póź-

niejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, nie wyszczególnionych w § 2, 

będą przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych 

w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jedno-

lity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) przy czym: 

- wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej, 

- wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta i gminy uchwala się w uchwale budżetowej; 

- inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym 

załącznik do uchwały budżetowej. 
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§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą z budżetu miasta i gminy lub na podstawie porozumień 

z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. 

(Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego w oparciu 

o uchwalone przez Radę Miejską wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzą-

dzeń kanalizacyjnych lub przez budżet miasta i gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Bugno 
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