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UCHWAŁA NR XXXVII/358/09 
 RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
jednostki F – Osiedle Skalne  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zmianami), w zwiņzku z uchwałņ nr XXV/287/09  
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego jednostki F – Osie-
dle Skalne, po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustale-
niami studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego przyjňtego przez 
Radň Miejskņ uchwałņ nr XIV/73/99 z dnia 1 paŎ-
dziernika 1999 r., Rada Miejska w Karpaczu uchwa-
la, co nastňpuje: 

Rozdział  1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jednostki F – 
Osiedle Skalne, dotyczņcņ działek nr 692–700 przy 
ul Chopina (obrňb Karpacz-3). 

2. Granice obszaru objňtego zmianņ planu 
oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiņcym 
załņcznik graficzny do niniejszej uchwały. 

3. Załņcznikami do uchwały sņ: 
1) załņcznik nr 1 – rysunek zmiany planu, sporzņ-

dzony na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, 
stanowiņcy integralnņ czňŌń zmiany planu; 

2) załņcznik nr 2 – rozstrzygniňcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w zmianie planu inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
Őņ do zadaŊ własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

4. Załņcznik nr 2 nie stanowi ustaleŊ zmiany 
planu. 

5. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczajņ-

cych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania – ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunek 
zmiany planu; 

2) zasad ochrony Ōrodowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej i kra-
jobrazu kulturowego – ustalenia w tym zakre-
sie zawiera rozdział 2 oraz rysunek zmiany 
planu; 

4) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział 2; 

5) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametrów i wskaŎników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2 oraz rysunek zmiany planu; 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomoŌci objňtych zmianņ 
planu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych  
na podstawie odrňbnych przepisów – ustale-
nia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

8) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

9) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temu komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2; 

10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

11) stawki procentowej, słuŐņcej ustaleniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym – ustale-
nia w tym zakresie zawiera rozdział 2. 
6. W obszarze zmiany planu nie wystňpuje po-

trzeba ustalenia szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytko-
waniu, w tym zakazu zabudowy oraz granic i spo-
sobów zagospodarowania terenów podlegajņcych 
ochronie, na podstawie odrňbnych przepisów. 

§ 2. 1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku zmiany planu sņ obowiņzujņcymi ustale-
niami zmiany planu: 
1) granica obszaru opracowania zmiany planu, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-

czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) oznaczenia literowe terenu z oznaczeniem okre-
Ōlajņcym przeznaczenie podstawowe, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
5) budynek wskazany do ochrony – wpisany do 

gminnej ewidencji zabytków. 
2. Oznaczenia niewymienione w ust. 1 pełniņ 

funkcjň informacyjnņ. 

§ 3. Ilekroń w uchwale i na rysunku zmiany 
planu jest mowa o: 

1) rysunku zmiany planu – naleŐy przez to rozu-
mień rysunek zmiany planu stanowiņcy za-
łņcznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) terenie – naleŐy przez to rozumień obszar o 
okreŌlonym rodzaju przeznaczenia i zagospo-
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darowania, wyznaczony na rysunku zmiany 
planu liniami rozgraniczajņcymi; 

3) podstawowym przeznaczeniu terenu – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie, które winno 
stań siň dominujņcņ formņ wykorzystania te-
renu; w ramach przeznaczenia podstawowego 
mieszczņ siň elementy zagospodarowania 
bezpoŌredniego z nim zwiņzane, warunkujņce 
prawidłowe korzystanie z terenu; 

4) usługi turystyczne i komercyjne – naleŐy przez 
to rozumień funkcjň terenów i obiektów słuŐņ-
cych działalnoŌci z zakresu: 
− usługi turystyki (wg art. 3 ustawy o usłu-

gach turystycznych), 
− handel detaliczny, 
− gastronomia, 
− usługi informatyczne i łņcznoŌci, 
− usługi badawczo-rozwojowe, 
− usługi edukacyjne, 
− usługi ochrony zdrowia, 
− usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki; 

5) wskaŎniku zabudowy – naleŐy przez to rozu-
mień wskaŎnik wyraŐajņcy stosunek po-
wierzchni zabudowy budynków stałych do 
powierzchni odpowiadajņcych im działek lub 
terenów; 

6) wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wartoŌń stanowiņca stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-

ziemnych stałych obiektów zlokalizowanych  
w obrňbie działki do powierzchni tej działki; 

7) wysokoŌci okapu/kalenicy – jest to wysokoŌń 
mierzona w metrach od Ōredniego poziomu 
terenu w linii elewacji frontowej od ul. F. Cho-
pina; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň, która nie moŐe byń 
przekroczona przy budowie budynku, za wy-
jņtkiem przypadków, w których jej przekrocze-
nie dopuszczajņ ustalenia szczegółowe; 

9) przestrzeni publicznej – naleŐy przez to rozu-
mień obszar połoŐony wzdłuŐ drogi publicznej, 
obejmujņcy tereny przyległe do ulic, których 
granicň wyznacza linia elewacji istniejņcych i 
projektowanych budynków od strony drogi; 

10) powierzchni zieleni – naleŐy przez to rozumień 
powierzchniň zieleni urzņdzonej (np. trawniki, 
kwietniki, komponowane zakrzewienia i za-
drzewienia) na gruncie rodzimym i przekształ-
conym, w wykopach i nasypach. 

Rozdział  2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4. 1. Ustala siň tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczone symbolem Z1 F 
– MN. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem Z1 F – MN zawiera tabela: 

 
Tabela  

Przedmiot ustaleŊ 
zmiany planu 

TreŌń ustaleŊ 

I Przeznaczenie 
terenu. 

1. przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2. przeznaczenie dopuszczalne  usługi turystyczne i komercyjne: 
1) istniejņce – do zachowania, 
2) projektowane – wyłņcznie jako wbudowane, 

zajmujņce maksimum 30% powierzchni całkowi-
tej budynku. 

II Zasady ochrony 
Ōrodowiska  
i przyrody. 

1. Minimalny wskaŎnik powierzchni zieleni na działce powinien wynosiń 0,35. 
2. Teren podlega ochronie akustycznej jak tereny zabudowy mieszkaniowej, o których 

mowa w art. 113 ust. 2 pkt a) ustawy – Prawo ochrony Ōrodowiska. 
3. Zaleca siň stosowanie w budynkach rozwiņzaŊ ograniczajņcych przenikanie radonu 

do pomieszczeŊ przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w szczególnoŌci poprzez sto-
sowanie podpiwniczenia, folii izolacyjnych lub wentylacji przestrzeni podpodłogo-
wych w parterach. 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabyt-
ków oraz dóbr 
kultury współcze-
snej i krajobrazu 
kulturowego. 

1. Budynek ul. F. Chopina 18 znajduje siň w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 
432/508 i jest budynkiem wskazanym do ochrony.  
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Przedmiot ustaleŊ 
zmiany planu 

TreŌń ustaleŊ 

2. Dla budynku ul. F. Chopina 18: 
ustala siň: 

a) zakaz nadbudowy budynku, z wyłņczeniem garaŐu, 
b) ochronň elementów architektonicznego ukształtowania budynku i jego detalu 

architektonicznego, w tym ukształtowanie bryły budynku, formy (w tym spad-
ku) dachu, ukształtowanie elewacji i jej rozwiņzaŊ materiałowych,  

c) przywrócenie zdegradowanych elementów w ramach prowadzonej przebu-
dowy elementów zewnňtrznych, rozbudowy i nadbudowy, 

d) stosowanie przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie tradycyjnych mate-
riałów budowlanych (wykoŊczeniowych) – zgodnych z dotychczasowym hi-
storycznym charakterem zabudowy, 

e) jako nieprzekraczalne przy nadbudowie i rozbudowie istniejņce wysokoŌci 
okapu i kalenicy; 

dopuszcza siň: 
a) nadbudowň garaŐu i rozbudowň budynku od elewacji zachodniej, w nawiņza-

niu do historycznego charakteru zabudowy. 
IV Zasady ochrony  

i kształtowania 
ładu przestrzen-
nego. 

1. 1) W ukształtowania zabudowy, z wyłņczeniem budynku ul. F. Chopina 18, naleŐy 
uwzglňdniń nastňpujņce elementy architektoniczne: 
c) dach stromy dwuspadowy, ze szczytami i wysuniňtymi okapami, 
d) zróŐnicowane ukształtowanie elewacji uwzglňdniajņce miňdzy innymi: 

– wyeksponowany cokół, 
– deskowane górne partie elewacji oraz szczyty, 

e) detal drewniany. 
2) Dopuszcza siň nastňpujņce elementy architektonicznego ukształtowania zabudo-

wy: 
c) lukarny dachowe i okna połaciowe, 
d) balkony i wykusze. 

3) Dopuszcza siň nastňpujņce materiały pokrycia dachowego: 
a) blachň płaskņ, w kolorze szarym lub miedzianym, na rņbek stojņcy lub li-

stwie, 
b) dachówkň koloru czerwonego, 
c) łupek. 

4) Na działce dopuszcza siň lokalizacjň budynków parterowych o dachach płaskich 
tarasowych lub zielonych, tj. o nawierzchni biologicznie czynnej, o pow. całkowi-
tej do 50 m2 . 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania kolorystyki: 
1) wyodrňbniń kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku; 
2) dla płaszczyzny elewacji wykoŊczonej tynkiem stosowań kolory jasne i stonowa-

ne (oparte na rozbielanych Őółciach i czerwieniach), z jednoczesnym wyklucze-
niem kolorów podstawowych i jaskrawych. 

V Parametry  
i wskaŎniki kształ-
towania zabudo-
wy oraz zagospo-
darowania terenu. 

1. Linia zabudowy nieprzekraczalna – okreŌlona na rysunku zmiany planu. 
Linia zabudowy nie dotyczy wysuniňtych powyŐej parteru, maksymalnie o 1,2 m poza 
liniň zabudowy, zadaszeŊ, okapów, balkonów, wykuszy. 

2. W stosunku do elementów istniejņcej zabudowy wysuniňtych przed nieprzekraczalnņ 
liniņ zabudowy dopuszcza siň: 
1) zachowanie i przebudowň, 
2) nadbudowň dachem stromym budynku gospodarczego na działce nr 693. 

3. Charakter zabudowy: wolno stojņca. 
4. Maksymalny wskaŎnik zabudowy działki – 0,30. 
5. 1) Maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy działki budowlanej – 0,60, 

2) Dopuszcza siň zachowanie wskaŎnika intensywnoŌci działki budowlanej wiňksze-
go od 0,60, bez moŐliwoŌci jego zwiňkszenia. 

6. 1) Maksymalna wysokoŌń okapu – w elewacji od strony ulic 6,5 m; 
2) Dopuszcza siň zachowanie wysokoŌci okapu wiňkszej od 6,5 m na budynku ist-

niejņcym. 
7. 1) Maksymalna wysokoŌń kalenicy –11,0 m; 

2) Dopuszcza siň zachowanie wysokoŌci kalenicy wiňkszej od 11,0 m na budynku 
istniejņcym. 

8. Spadek połaci dachowych:  
1) 40°−50°; 
2) przy rozbudowie budynku o istniejņcym dachu o symetrycznym układzie połaci  

i kalenicy – odpowiadajņcy spadkom istniejņcych połaci. 
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Przedmiot ustaleŊ 
zmiany planu 

TreŌń ustaleŊ 

VI Wymagania wy-
nikajņce z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni pu-
blicznej. 

1. W obszarze przestrzeni publicznej moŐna lokalizowań: 
1) ogrodzenia i mury oporowe, 
2) zagospodarowanie obejmujņce elementy zieleni, 
3) oŌwietlenie uliczne i dekoracyjne/ogrodowe, 
4) obiekty komunikacji, w tym  dojŌcia, chodniki, stanowiska parkingowe, dojazdy, 
5) obiekty małej architektury, 
6) miejsce na pojemniki słuŐņce do czasowego gromadzenia odpadów stałych, 
7) obiekty infrastruktury technicznej do wysokoŌci nieprzekraczajņcej 1,5 m, 
8) noŌniki reklam i informacji umieszczone na elewacjach frontowych budynku 
9) noŌniki reklam i informacji usytuowane na terenie działki – ukształtowane wg 

zasad i wzorów miejskiego systemu informacji wizualnej/turystycznej. 
2. W obszarze przestrzeni publicznej wyklucza siň lokalizacjň projektowanych budynków 

gospodarczych, garaŐy wolno stojņcych, kiosków, barakowozów i kontenerów. 
 3. Ustala siň nastňpujņce warunki i zasady kształtowania – tablic informacyjnych 

i reklamowych, szyldów oraz liternictwa przestrzennego, umieszczonych na elewa-
cjach frontowych budynków: 
1) zespół lub pojedynczņ formň noŌnika informacji naleŐy umieszczań w czňŌci par-

terowej, z poszanowaniem kompozycyjnego ukształtowania elewacji budynku  
i jego detalu; 

2) rozwiņzania kolorystyczne winny charakteryzowań siň barwami stonowanymi,  
o niskiej chromatycznoŌci (z wykluczeniem kolorów podstawowych i intensyw-
nych); zespół tablic ukształtowań jednorodnie stylistycznie i kolorystycznie. 

4. 2) Ustala siň nastňpujņce zasady i warunki kształtowania ogrodzeŊ: 
d) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 1,3 m; 
e) powierzchnia aŐurowa przňsła powinna zajmowań nie mniej niŐ 65% po-

wierzchni przňsła; 
f) wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przňsła – metalowe i/lub 

drewniane. 
3) Wyklucza siň lokalizacjň ogrodzeŊ betonowych lub wykonanych z prefabrykatów 

betonowych. 
4) Ustalenia punktów 1 i 2 nie dotyczņ murów oporowych o charakterze ogrodzeŊ. 

VII Szczegółowe 
zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomoŌci. 

 Zachowuje siň istniejņcy podział na działki. 

VIII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia i uŐytkowania 
terenów. 

 Nie dopuszcza siň nowego tymczasowego zagospodarowania. 

IX Zasady budowy, 
rozbudowy i mo-
dernizacji syste-
mu komunikacji. 

1. 1) Zachowuje siň istniejņcņ obsługň komunikacyjnņ z ulic miejskich. 
2) Dopuszcza siň zmianň dojazdów do działek na warunkach ustalonych przez za-

rzņdcň drogi. 
2. Ustala siň nastňpujņce minimalne wskaŎniki miejsc postojowych lub garaŐowania 

samochodów osobowych: 
1) dla obsługi funkcji mieszkaniowych – 1mp/mieszkanie 
2) dla obsługi funkcji usług turystycznych – 1mp/1 pokój do 4 osób, 
3) dla obsługi funkcji usług gastronomicznych samodzielnych  

– 1mp/8 miejsc konsumpcyjnych.  
X Zasady budowy, 

rozbudowy i mo-
dernizacji syste-
mów infrastruktu-
ry technicznej. 

1. Ustala siň: 
1) zaopatrzenie w wodň, odbiór Ōcieków bytowych poprzez sieci i urzņdzenia ko-

munalne, 
2) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci i urzņdzeŊ przedsiňbiorstw energe-

tycznych. 
2. Ogrzewanie realizowań w oparciu o indywidualne Ŏródło ciepła. 
3. Odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie  

z warunkami ustalonymi przez zarzņdcň sieci lub na teren zgodnie z przepisami od-
rňbnymi.  
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§ 5. Ustala siň stawkň procentowņ słuŐņcņ na-
liczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoŌci 30%. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Karpacza. 

§ 7. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym      
Województwa DolnoŌlņskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej:  
Lucjan Szpila 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/ 
/358/09 Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/ 
/358/09 Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 jednostki F – Osiedle Skalne 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 
 
W zwiņzku z uchwaleniem zmiany planu (dla terenu przy ul. Chopina) nie wystņpiņ inwestycje, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/359/09 
 RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
jednostki F – Osiedle Skalne  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zmianami),  
w zwiņzku z uchwałņ nr XXI/241/08 z dnia 23 wrze-
Ōnia 2008 r. w sprawie przystņpienia do sporzņ-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego jednostki F – Osiedle Skal-
ne, po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego przyjňtego przez Radň Miejskņ 
uchwałņ nr XIV/73/99 z dnia 1 paŎdziernika 1999 r., 
Rada Miejska w Karpaczu uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział  1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jednostki F – 
Osiedle Skalne, dotyczņcņ działek nr 701–704 w 
rejonie ulic Skalna –Chopina – Narutowicza (obrňb 
Karpacz-3). 

2. Granice obszaru objňtego zmianņ planu 
oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiņcym 
załņcznik graficzny do niniejszej uchwały. 

3. Załņcznikami do uchwały sņ: 
1) załņcznik nr 1 – rysunek zmiany planu, sporzņ-

dzony na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, 
stanowiņcy integralnņ czňŌń zmiany planu; 

2) załņcznik nr 2 – rozstrzygniňcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w zmianie planu inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
Őņ do zadaŊ własnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

4. Załņcznik nr 2 nie stanowi ustaleŊ zmiany 
planu. 

5. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 1 i 2 oraz 
rysunek zmiany planu; 

2) zasad ochrony Ōrodowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

3) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział 2; 

4) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2 oraz rysunek zmiany planu; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomoŌci objňtych zmianņ 
planu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

6) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

7) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu 
– ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

8) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 


