
OBWIESZCZENIE NR VII/2013
RADY GMINY KOLBUDY

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XLII/272/2002 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 sierpnia 
2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi 

Kolbudy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 
XLII/272/2002 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kolbudy zmienionej: 

1) uchwałą Nr VI/ 35/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kolbudy w gminie Kolbudy obejmującego teren wzdłuż ul. 
Wybickiego, ograniczony zbiornikiem Kolbudzkim, obrębem Pręgowo, obrębem Babidół oraz obrębem 
Łapino 

 zgodnie z brzmieniem załącznika niniejszego obwieszczenia.

2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Liliana Redmann

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2013 r.

Poz. 2058



Załącznik do Obwieszczenia Nr VII/2013

Rady Gminy Kolbudy

z dnia 26 marca 2013 r.

Uchwała Nr XLII/272/2002 
Rady Gminy Kolbudy

z dnia 28 sierpnia 2002 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi 
Kolbudy.1) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10, art. 26 i art. 18 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Gminy Kolbudy 
uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący fragmentu wsi Kolbudy, 
którego granice wyznaczają: 

1) od strony północnej i wschodniej tereny rolne objęte granicami działek rolnych, 

2) od strony zachodniej tereny lasów i tereny istniejącej zabudowy przy ul. Bukowskiego, 

3) od strony południowej droga wojewódzka Gdańsk -Kościerzyna Nr 221.

§ 2. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 88 terenów (oznaczonych symbolami od 1 do 64 oraz 
od 001 do 024) wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej (pod 
pojęciem strefy rozumie się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach 
zagospodarowania, przeznaczonych pod określoną grupę funkcji oznaczoną odpowiednim symbolem 
literowym)

2. Ustala się następujące strefy funkcyjne: 

MNe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 

MNe,Ue - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi; 

Ue,MNe - tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej z funkcją mieszkaniową jednorodzinną 

Ue,UR, MNe - tereny usług i rzemiosła nieuciążliwego z funkcją zabudowy mieszkaniowej MW - tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

UO - tereny zabudowy usług, oświaty 

KG - rezerwa dla modernizacji istniejącej drogi głównej wojewódzkiej 

KL 1/2 - ulica lokalna jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu 

KD 1/2 - ulica dojazdowa jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu 

KX - ciąg pieszy 

KX,W - ciąg pieszy z istniejącym ciekiem wodnym 

Z,MNe - teren zieleni przydomowej powiększającej istniejące działki zabudowy mieszkaniowej 

1) Niniejszy akt należy stosować biorąc pod uwagę:

- utrata mocy części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kolbudy, rejon 
ulic Wybickiego i Bukowskiego, w obszarze objętym uchwałą Nr XII/96/2008 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 
2008r., zgodnie z Uchwałą Nr VI/ 35/2011 z dnia 29 marca 2011 r. (Pomor.2011.44.1034)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2058



ZP,W - ogólnodostępna zieleń urządzona z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi 

ZL - teren do zalesienia 

ZTT - pas techniczny tras infrastruktury z towarzyszącą zielenią niską 

WT - koryto otwarte dla skanalizowania wód powierzchniowych 

WW - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę 

EG - tereny urządzeń gazownictwa 

PS tereny przepompowni ścieków 

EEt - tereny stacji transformatorowych 

PW - tereny przepompowni wody użytkowej

§ 3. Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmujący fragment wsi Kolbudy stanowiący załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Integralną częścią uchwały są ustalenia planu dla w/w obszarów zapisanych w kartach terenu 
stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Zobowiązuje się Zarząd Gminy do: 

1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w celu ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, 

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolbudy, 

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających zmianę w planie 
i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów na 
zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 6. Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolbudy, zatwierdzony 
Uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr XXVII/173/92 z dnia 28 września 1992 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Gd. 
Nr 23, poz. 130 z dnia 28 grudnia 1992 r.) - we fragmencie objętym granicami niniejszego planu. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
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ZA CZNIK Nr 1 do Uchwa y Nr VI/35/2011 

Rady Gminy Kolbudy 

Z dnia 29 marca 20011 r.  
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XLII/272/2002 

Rady Gminy Kolbudy 

z dnia 28 sierpnia 2002 r. 

MIEJSCOWOŚĆ KOLBUDY

1. KARTA TERENU 1.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 686, 687, 688 

Powierzchnia: 2,12 ha

3. FUNKCJA PODSTAWOWA 

1 MNe -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 900 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor piaskowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
piaskowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o. pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku 
i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 
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Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie występują

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 należy utrzymać minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. nieutwardzonej - 50% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 2.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 686, 687, 688 

Powierzchnia: 1,40 ha

3. FUNKCJA PODSTAWOWA 

2 MNe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. 900 m2, maks. pow. nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor piaskowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
piaskowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 
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Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

8. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie występują

9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

11. STAWKA PROCENTOWA 

20%

12. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 należy utrzymać minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej - 
50% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 3.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 
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Nr działki: części działek nr: 687, 688 

Powierzchnia: 0,65 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

3 MNe -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. 960 m2, maks. pow. nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor piaskowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
piaskowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Energetyka: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Gaz: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanej ulicy dojazdowej 

 parkingi w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie występują

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną
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9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej, tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 50% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 4.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 687, 688 

Powierzchnia: 0,66 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

4 MNe -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. 960 m2, maks. pow. nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor piaskowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
piaskowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
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opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA 

 dojazd z projektowanej ulicy dojazdowej 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 50% 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 5.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 31/1, 689 

Powierzchnia: 1,26 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

5 MNe -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej

4. WARUNKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 

Maks. i min. pow. działek: min. 1.000 m2, maks. pow. nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor piaskowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 
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Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
piaskowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic: lokalnej i dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 50% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 
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 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 6.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 31/1, 689 

Powierzchnia: 1,13 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

6 MNe-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. 1.000 m2, maks. pow. nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor piaskowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
piaskowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic: lokalnej i dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 
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nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zapewnić minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 50% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 7.MNe 

POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 688, 689, 31/1

2. Powierzchnia: 1,54 ha 

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

7 MNe -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. 1.000 m2, maks. pow. nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor piaskowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
piaskowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 
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Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic: lokalnej i dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 50% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 8.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 705/1, 703, 35/2 

Powierzchnia: 1,84 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

8. MNe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 1200 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 
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Pow. zabudowy: do 20% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic: lokalnej i dojazdowych 

 parkingi należy zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 
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 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 70% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia 

 inwestycja musi być poprzedzona analizą stateczności zbocza wykonaną kompleksowo dla obszaru 8 MNe, 
9MNe, 10 MNe i 11 MNe oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarpy przed erozją i osuwiskiem 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 9.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 35/2 

Powierzchnia: 0,61 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

9. MNe -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 1600 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 20% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 
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Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

8. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 70% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia 

 inwestycja musi być poprzedzona analizą stateczności zbocza wykonaną kompleksowo dla obszaru 8 MNe, 
9 MNe, 10 MNe i 11 MNe oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarpy przed erozją i osuwiskiem 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 10.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 703, 705/1, 706 

Powierzchnia: 1,90 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

10. MNe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 1400 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 20% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)
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Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic: lokalnych i dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 70% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia 

 inwestycja musi być poprzedzona analizą stateczności zbocza wykonaną kompleksowo dla obszaru 8 MNe, 
9 MNe, 10 MNe i 11 MNe oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarpy przed erozją i osuwiskiem 
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 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 11.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 703, 705/1,705/2, 706 

Powierzchnia: 1,60 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

11. MNe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 1400 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 20% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic: lokalnych i dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 
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nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w jednym budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 70% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia 

 inwestycja musi być poprzedzona analizą stateczności zbocza wykonaną kompleksowo dla obszaru 8 MNe, 
9 MNe, 10 MNe i 11 MNe oraz zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarpy przed erozją i osuwiskiem 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 12.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 706 

Powierzchnia: 0,35 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

12. MNe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 1600 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 20% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 
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Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 50% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 13.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 706 

Powierzchnia: 0,63 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

13. MNe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
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4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 1200 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w budynku 
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 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 50% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 14.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 707, 708 

Powierzchnia: 1,66ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

14. MNe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej; istniejąca zabudowa do 
zachowania i adaptacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 1.000 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: istniejąca zabudowa - do zachowania i modernizacji; dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi 
drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi 
poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: istniejąca zabudowa - do zachowania i adaptacji; wykończenie 
ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi 
materiałami. Zakaz stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. 
siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 
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Gaz: z projektowanej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w budynkach 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 50% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 15.MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 711 

Powierzchnia: 0,59 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

15. MNe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 1.000 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną 
w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia 
dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: istniejąca zabudowa - do zachowania i adaptacji; wykończenie 
ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi 
materiałami. Zakaz stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. 
siding)
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Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się do 2 lokali mieszkalnych w budynku 

 dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli nieruchomości 
reprezentujących wolne zawody 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 50% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 16.MNe,Ue 
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2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 707, 708 

Powierzchnia: 1,35 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

16. MNe,Ue - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi; 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 3500 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: istniejące do zachowania i modernizacji; dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie 
dachówką cementową barwioną w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany 
min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° Kształtowanie formy architektonicznej: do zachowania i adaptacji, 
wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi 
naturalnymi materiałami. 

Zakaz stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz dla terenów o korzystnych warunkach 
gruntowych).Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) 
odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu 
zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 
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 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej - 50% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 17.MNe,Ue 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr: 711 

Powierzchnia: 0,36 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

17. MNe,Ue - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi; 
istniejąca zabudowa do zachowania i adaptacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: zakaz podziału działki 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: istniejące do zachowania i modernizacji; dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie 
dachówką cementową barwioną w masie na kolor czerwony, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany 
min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: do zachowania i adaptacji, wykończenie ścian z wykorzystaniem 
cegły licówki koloru czerwonego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz 
stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz dla terenów o korzystnych warunkach 
gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) 
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odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu 
zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej - 30% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 18.MNe,Ue 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr: 724 

Powierzchnia: 1,05 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

18. MNe,Ue - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi; 
istniejąca zabudowa do zachowania i adaptacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 1.000 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: istniejące do zachowania i modernizacji; dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie 
dachówką cementową barwioną w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany 
min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: do zachowania i adaptacji, wykończenie ścian z wykorzystaniem 
cegły licówki koloru brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz 
stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)
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Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru do 
0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z istniejącej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni 
utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z istniejących i projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej - 30% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dla działek bezpośrednio przylegających do drogi wojewódzkiej (ul. Gen. Wybickiego) wyklucza się 
tworzenie nowych, bezpośrednich zjazdów z tej drogi 

 w przypadku zamierzeń Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi wojewódzkiej (ul. 
Gen. Wybickiego), do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem 
i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi. Obowiązek ten dotyczy również następców 
prawnych właściciela terenu 
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 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 19.MNe,Ue 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek: 715, 719 

Powierzchnia: 0,34 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

19. MNe,Ue - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi, 
istniejąca zabudowa do zachowania i adaptacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 1.000 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: istniejące do zachowania i modernizacji; dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie 
dachówką cementową barwioną w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany 
min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: do zachowania i adaptacji, wykończenie ścian z wykorzystaniem 
cegły licówki koloru brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz 
stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru 
do 0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z istniejącej i projektowanej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek
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7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej -30% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 20.Mne,Ue 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: 716; części działek: 715, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 

Powierzchnia: 0,98 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

20. Mne,Ue - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, istniejąca zabudowa do 
zachowania i adaptacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 500m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: istniejące do zachowania i modernizacji; dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie 
dachówką cementową barwioną w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany 
min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: do zachowania i adaptacji, wykończenie ścian z wykorzystaniem 
cegły licówki koloru brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz 
stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru 
do 0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej 
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Ścieki: do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz o korzystnych warunkach gruntowych). Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach. 

Konieczna budowa kanalizacji burzowej. 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z istniejącej sieci gazowej n. c. lub z projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Energetyka: z istniejącej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej 30% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 21.MNe,Ue 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: 257/2, 257/3, 718/3, 718/4, 718/5; części działek: 718/6, 257/1, 257/25, 257/26 

Powierzchnia: 0,70 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

21. MNe,Ue - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi, 
istniejąca zabudowa do zachowania i adaptacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. 500 m2, maks. pow. nie określa się 

Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 30% pow. pokrycia działki 
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Dach: dachy istniejące - do zachowania i modernizacji, dach dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi 
drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną w masie na kolor czerwony, dachy z okapami wysuniętymi 
poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: istniejąca zabudowa - do zachowania i adaptacji, wykończenie 
ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. 
Zakaz stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru 
do 0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. 

Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla 
zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni 
utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z istniejącej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych w powiązaniu z drogą wojewódzką poprzez projektowane 
skrzyżowanie 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej -20% 
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 inwestycja musi być poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu wykonanymi kompleksowo dla całego 
obszaru 21 MNe,Ue, 22 MNe,Ue, 23 MNe,Ue, 24 MNe,Ue, 25MNe,Ue i 30UO określającymi możliwość 
posadowienia budynków oraz gospodarki wodami gruntowymi 

 dla działek bezpośrednio przylegających do drogi wojewódzkiej (ul. Gen. Wybickiego) wyklucza się 
tworzenie nowych, bezpośrednich zjazdów z tej drogi 

 w przypadku zamierzeń Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi wojewódzkiej (ul. 
Gen. Wybickiego), do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem 
i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi. Obowiązek ten dotyczy również następców 
prawnych właściciela terenu 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 22.MNe,Ue 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 257/1, 257/18, 257/19, 257/20, 257/21, 257/22, 257/23, 257/24, 257/25 

Powierzchnia: 0,43 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

22. MNe,Ue - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi, 
istniejąca zabudowa do zachowania i adaptacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. 460 m2, maks. pow. nie określa się 

Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: dachy istniejące - do zachowania i modernizacji, dachy projektowane - dwuspadowe z kalenicą 
równoległą do osi drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną w masie na kolor czerwony, dachy 
z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: istniejąca zabudowa - do zachowania i adaptacji, wykończenie 
ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru czerwonego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi 
materiałami. Zakaz stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. 
siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru 
do 0,6 od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni 
utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach 
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Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z istniejącej i projektowanej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych w powiązaniu z drogą wojewódzką poprzez projektowane 
skrzyżowanie 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej - 20% 

 inwestycja musi być poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu wykonanymi kompleksowo dla całego 
obszaru 21 MNe,Ue, 22 MNe,Ue, 23 MNe,Ue, 24 MNe,Ue, 25MNe,Ue i 30UO określającymi możliwość 
posadowienia budynków oraz gospodarkę wodami gruntowymi 

 dla działek bezpośrednio przylegających do drogi wojewódzkiej (ul. Gen. Wybickiego) wyklucza się 
tworzenie nowych, bezpośrednich zjazdów z tej drogi 

 w przypadku zamierzeń Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi wojewódzkiej (ul. 
Gen. Wybickiego), do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem 
i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi. Obowiązek ten dotyczy również następców 
prawnych właściciela terenu 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 23.MNe,Ue 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 257/4 i 257/15 

Powierzchnia: 0,10 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

23. MNe,Ue - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi, 
istniejąca zabudowa do zachowania i adaptacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: zakaz podziału działki 

Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 30% pow. pokrycia działki 
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Dach: dachy istniejące - do zachowania i modernizacji, dach dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi 
drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną w masie na kolor czerwony, dachy z okapami wysuniętymi 
poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: istniejąca zabudowa - do zachowania i adaptacji, wykończenie 
ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. 
Zakaz stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru 
do 0,6 m od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z istniejącej sieci wodociągowej 

Ścieki: do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo w granicach własnej działki 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z istniejącej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych w powiązaniu z droga wojewódzką poprzez projektowane 
skrzyżowanie 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działki

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej -20% 

 inwestycja musi być poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu wykonanymi kompleksowo dla całego 
obszaru 21 MNe,Ue, 22 MNe,Ue, 23 MNe,Ue, 24 MNe,Ue, 25MNe,Ue i 30UO określającymi możliwość 
posadowienia budynków oraz gospodarki wodami gruntowymi 

 wyklucza się tworzenie nowych, bezpośrednich zjazdów z drogi wojewódzkiej (ul. Gen. Wybickiego)
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 w przypadku zamierzeń Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi wojewódzkiej (ul. 
Gen. Wybickiego), do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem 
i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi. Obowiązek ten dotyczy również następców 
prawnych właściciela terenu 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 24.MNe,Ue 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/13, 257/14, 257/15 

Powierzchnia: 0,50 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

24. MNe,Ue - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi, 
istniejąca zabudowa do zachowania i adaptacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. 400 m2, maks. pow. nie określa się 

Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: dachy istniejące - do zachowania i modernizacji, dach dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi 
drogi, pokrycie dachówką cementową barwioną w masie na kolor czerwony, dachy z okapami wysuniętymi 
poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: istniejąca zabudowa - do zachowania i adaptacji, wykończenie 
ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. 
Zakaz stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru 
do 0,6 m od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni 
utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z istniejącej sieci gazowej n. c. lub projektowanej sieci gazowej śr. c. 

Energetyka: z istniejącej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 
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 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych w powiązaniu z projektowanym skrzyżowaniem z drogą 
wojewódzką 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie określa się

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej - 20% 

 inwestycja musi być poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu wykonanymi kompleksowo dla całego 
obszaru 21 MNe, Ue, 22 MNe, Ue, 23 MNe, Ue, 24 MNe, Ue, 25MNe, Ue i 30UO określającymi możliwość 
posadowienia budynków oraz gospodarki wodami gruntowymi 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 25.MNe,Ue 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: 257/33; części działek nr: 257/33, 257/35 

Powierzchnia: 0,20 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

25. MNe,Ue - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi, 
istniejąca zabudowa do zachowania i adaptacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. 600 m2, maks. pow. nie określa się 

Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: istniejące do zachowania i modernizacji; dach dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, 
pokrycie dachówką cementową barwioną w masie na kolor czerwony, dachy z okapami wysuniętymi poza 
lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: istniejąca zabudowa - do zachowania i adaptacji, wykończenie 
ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. 
Zakaz stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru 
do 0,6 m od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 
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Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni 
utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych w powiązaniu z drogą wojewódzką poprzez projektowane 
skrzyżowanie 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie określa się

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej - 20% 

 inwestycja musi być poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu wykonanymi kompleksowo dla całego 
obszaru 21 MNe,Ue, 22 MNe,Ue, 23 MNe,Ue, 24 MNe,Ue, 25MNe,Ue i 30UO określającymi możliwość 
posadowienia budynków oraz gospodarki wodami gruntowymi 

 w przypadku zamierzeń Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi wojewódzkiej (ul. 
Gen. Wybickiego), do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem 
i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi. Obowiązek ten dotyczy również następców 
prawnych właściciela terenu 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 26. Ue, UR, MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 726, 727, 728, 729 

Powierzchnia: 1,68 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 
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26. Ue UR, MNe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i rzemieślniczej 
z usługami nieuciążliwymi; istniejąca zabudowa do zachowania i adaptacji; dopuszcza się możliwość 
umieszczenia kontenerowej stacji benzynowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 2.000 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: istniejące do zachowania i modernizacji; dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie 
dachówką cementową barwioną w masie na kolor czerwony, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany 
min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: do zachowania i adaptacji, wykończenie ścian z wykorzystaniem 
cegły licówki koloru czerwonego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz 
stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru 
do 0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z istniejącej sieci wodociągowej 

Ścieki: do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych 
(drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z istniejących i projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 
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 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej - 20% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 w przypadku zamierzeń Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi wojewódzkiej (ul. 
Gen. Wybickiego), do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem 
i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi. Obowiązek ten dotyczy również następców 
prawnych właściciela terenu 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 27. Ue,MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 726, 725/2 

Powierzchnia: 0,45 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

27. Ue,MNe - tereny zabudowy usługowej z towarzyszącą funkcją mieszkaniową (dopuszcza się wszelkie 
formy zabudowy jednorodzinnej); 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 950 m2, maks. 

 nie określa się 

Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia działki 

Dach: istniejące do zachowania i modernizacji; dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, 
pokrycie dachówką cementową barwioną w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza 
lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: do zachowania i adaptacji, wykończenie ścian 
z wykorzystaniem cegły licówki koloru brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi 
materiałami. Zakaz stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. 
siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru 
do 0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem 
mieszkaniowym o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy 
o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy 
mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki (dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz dla terenów o korzystnych warunkach 
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gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) 
odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu 
zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej - 20% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego w zależności od przyjętej formy zabudowy 

 w przypadku zamierzeń Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi wojewódzkiej (ul. 
Gen. Wybickiego), do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem 
i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi. Obowiązek ten dotyczy również następców 
prawnych właściciela terenu 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 28.Ue,MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 724 

Powierzchnia: 0,33 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

28. Ue,MNe, - tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej; 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: min. wielkość - 1.000 m2, maks. - nie określa się 

Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: do 30% pow. pokrycia działki 
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Dach: istniejące do zachowania i modernizacji; dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, pokrycie 
dachówką cementową barwioną w masie na kolor brązowy, dachy z okapami wysuniętymi poza lico ściany 
min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: do zachowania i adaptacji, wykończenie ścian z wykorzystaniem 
cegły licówki koloru brązowego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz 
stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru 
do 0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z istniejącej sieci wodociągowej 

Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni w granicach własnej działki(dotyczy to wyłącznie 
czystych wód opadowych z powierzchni dachowych oraz dla terenów o korzystnych warunkach 
gruntowych). Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) 
odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu 
zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej 

Energetyka: z projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej - 20% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 
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 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 29.UO 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: część działki nr 723 

Powierzchnia: 2,68 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

29. UO - tereny usług oświaty i nauki 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: zakaz podziału działek 

Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 40% pow. pokrycia działki 

Dach: istniejące - do zachowania i modernizacji, dwuspadowy z kalenicą równoległą do osi drogi, 
pokrycie dachówką cementową barwioną w masie na kolor czerwony, dachy z okapami wysuniętymi poza 
lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia dachu 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: istniejąca zabudowa - do zachowania i adaptacji, wykończenie 
ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. 
Zakaz stosowania płytek elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru 
do 0,3 m (dla działek o spadku terenu powyżej 20% do 0,9 m) od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 50 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu 
jak dla zabudowy mieszkaniowej, wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z istniejącej sieci wodociągowej 

Ścieki: do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych 
(drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po 
uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących 
przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z istniejącej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z istniejących ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się
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8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej -20% 

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 w przypadku zamierzeń Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi wojewódzkiej (ul. 
Gen. Wybickiego), do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem 
i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi. Obowiązek ten dotyczy również następców 
prawnych właściciela terenu 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 30.UO 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: 257/28,257/29,257/30,257/31, 257/32; części działek nr: 257/35, 257/36 

Powierzchnia: 0,65 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

30. UO - tereny usług nieuciążliwych, oświaty, nauki, przedszkole 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: 1 działka 

Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja z poddaszem nieużytkowym lub użytkowym 

Pow. zabudowy: maksymalnie do 40% pow. pokrycia działki 

Dach: dach wielospadowy, pokrycie dachówką cementową barwioną w masie na kolor czerwony, dachy 
z okapami wysuniętymi poza lico ściany min. 60 cm, kąt nachylenia dachu od 25 °do 40° 

Kształtowanie formy architektonicznej: wykończenie ścian z wykorzystaniem cegły licówki koloru 
czerwonego w połączeniu z tynkiem oraz innymi naturalnymi materiałami. Zakaz stosowania płytek 
elewacyjnych klinkierowych oraz materiałów syntetycznych (np. siding)

Maks. wysokość zabudowy: maks. wysokość 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy, wysokość parteru 
do 0,3 m powyżej od poziomu terenu do poziomu wejścia 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca: dopuszcza się zabudowę gospodarczą zespoloną z budynkiem mieszkaniowym 
o pow. zabudowy do 100 m2, o wysokości do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku 
i pokryciu jak dla budynku głównego, wykończenie ścian jak dla budynku głównego 

Mała architektura: wzdłuż dróg dojazdowych stosować ogrodzenie o wysokości 1,5 m, cokół 30 cm, 
słupki stalowe lub murowane, przęsła stalowe. Słupki bram i furtek murowane szerokości min. 40 cm 
licowane cegłą licówką w kolorze i rodzaju fasady

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej 
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Ścieki: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni 
utwardzonych (drogi, parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z projektowanej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

20%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej -20% 

 inwestycja musi być poprzedzona badaniem geotechnicznym gruntu wykonanymi kompleksowo dla całego 
obszaru 21 MNe,Ue, 22 MNe,Ue, 23 MNe, Ue, 24 MNe, Ue, 25 MNe,Ue i 30.UO określającymi możliwość 
posadowienia budynków oraz gospodarkę wodami gruntowymi 

 w przypadku zamierzeń Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uciążliwości drogi wojewódzkiej (ul. 
Gen. Wybickiego), do jego obowiązków należy wykonanie urządzeń zabezpieczających przed hałasem 
i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi. Obowiązek ten dotyczy również następców 
prawnych właściciela terenu 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 31.MW 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: 252, 253/1, 253/2, 256/11, 256/22, 256/23, części działek nr: 254/2, 256/24, 255/1, 

Powierzchnia 1,28 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

31. MW - tereny zabudowy wielorodzinnej istniejącej do zachowania i adaptacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: nie określa się 

Ilość kondygnacji: istniejące budynki 3-kondygnacyjne z poddaszami użytkowymi do zachowania, zakaz 
nadbudowy i rozbudowy 
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Pow. zabudowy: istniejąca do zachowania 

Dach: istniejące dachy dwuspadowe do zachowania 

Kształtowanie formy architektonicznej: nie określa się 

Maks. wysokość zabudowy: zakaz nadbudowy 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca i mała architektura: dopuszcza się uzupełniającą zabudowę gospodarczą 
zespoloną z budynkami mieszkalnymi o pow. zabudowy do 10% powierzchni pokrycia działki, o wysokości 
do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej, 
wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z istniejącej sieci wodociągowej 

Ścieki: do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, 
parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z istniejącej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z istniejących ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynntej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej - 15% 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 32.MW 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: 256/19, 256/20, 256/21, 718/1, część działki nr 256/8 

Powierzchnia: 0,92 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 
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32. MW - tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zespołem garażowym do 
zachowania i adaptacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Maks. i min. pow. działek: nie określa się 

Ilość kondygnacji: istniejące budynki 3-kondygnacyjne z poddaszami użytkowymi do zachowania, zakaz 
nadbudowy i rozbudowy 

Pow. zabudowy: istniejąca do zachowania 

Dach: istniejące dachy dwuspadowe do zachowania 

Kształtowanie formy architektonicznej: nie określa się 

Maks. wysokość zabudowy: zakaz nadbudowy 

Linia zabudowy: wg rysunku planu 

Zabudowa towarzysząca i mała architektura: dopuszcza się uzupełniającą zabudowę gospodarczą 
zespoloną z budynkami mieszkalnymi o pow. zabudowy do 10% powierzchni pokrycia działki, o wysokości 
do 5 m od poziomu terenu. Dach dwuspadowy o spadku i pokryciu jak dla zabudowy mieszkaniowej, 
wykończenie ścian jak dla zabudowy mieszkaniowej

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Woda: z istniejącej sieci wodociągowej 

Ścieki: do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

Ścieki deszczowe: do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, 
parkingi i place manewrowe) odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach 

Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne źródła ciepła 

Gaz: z istniejącej sieci gazowej 

Energetyka: z istniejącej sieci energetycznej 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 parkingi zapewnić w granicach własnych działek

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 zaleca się minimalny procent powierzchni ekologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej - 15% 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)
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1. KARTA TERENU 33.Z,MNe 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: 251/18,251/19,251/20,251/21, części działek nr: 251/22, 607/1, 607/2, 607/3 

Powierzchnia: 0,23 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

33. Z, MNe - tereny zieleni przydomowej integralnie związanej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

zakaz zabudowy poza elementami małej architektury

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo

6. KOMUNIKACJA: 

nie określa się

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zakaz makroniwelacji 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 34.ZL 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 35/2 

Powierzchnia: 0,35 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

34. ZL - tereny do zalesienia 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

zakaz zabudowy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

nie określa się

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 2058



 zakaz makroniwelacji 

 teren znajduje się w bliskim sąsiedztwie zasięgu strefy ochrony krajobrazu

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 35.ZP,W 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: 690, części działek nr: 686, 687, 688, 689, 31/1,31/2,35/2 

Powierzchnia: 2,72 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

35. ZP,W - tereny ogólnodostępnej zieleni z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

zakaz zabudowy poza elementami małej architektury

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo

6. KOMUNIKACJA 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 zagospodarowanie terenu winno uwzględniać możliwość dojazdu do istniejących rowów- pas drogi 
technicznej o szerokości min. 3 m 

 ścieżka rowerowa szerokości 2,0 m

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie występują

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wody otwarte i cieki wodne oraz wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom podlega zachowaniu 
i ochronie 

 zakaz makroniwelacji 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 teren znajduje się w sąsiedztwie zasięgu strefy ochrony krajobrazu

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 36.ZP,W 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 35/2 
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Powierzchnia: 0.67 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

36. ZP,W - tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej z wodami otwartymi 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

zakaz zabudowy poza elementami małej architektury

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 zagospodarowanie terenu powinno zapewnić pas techniczny o szerokości min. 3,0 m dla konserwacji rowu

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wody otwarte i cieki wodne oraz wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom podlega zachowaniu 
i ochronie 

 teren znajduje się w bliskim sąsiedztwie zasięgu strefy ochrony krajobrazu 

 zakaz makroniwelacji 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 37.ZP,W 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: 256/4,607/4, części działek nr 251/2, 251/13, 256/8 

Powierzchnia: 0,81 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

37. ZP,W - tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej z wodami otwartymi 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

zakaz zabudowy poza elementami małej architektury

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z istniejących ulic dojazdowych 

 zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać możliwość dojazd do istniejących zbiorników

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 
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nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wody otwarte i cieki wodne oraz wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom podlega zachowaniu 
i ochronie 

 zakaz makroniwelacji 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 38.ZP,W 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 718/6 

Powierzchnia: 0.08 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

38. ZP,W - tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej z wodam otwartymi 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

zakaz zabudowy poza elementami małej architektury

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z istniejących ulic dojazdowych 

 zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać możliwość dojazd do istniejących zbiorników

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wody otwarte i cieki wodne oraz wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom podlega zachowaniu 
i ochronie 

 zakaz makroniwelacji 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)
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1. KARTA TERENU 39.ZP,W 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 704, 712, 715 

Powierzchnia: 0,48 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

39. ZP,W - tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej z wodami otwartymi i zbiornikiem retencyjnym 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

zakaz zabudowy poza elementami małej architektury

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo

6. KOMUNIKACJA 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 zagospodarowanie terenu winno uwzględniać możliwość dojazdu do istniejących rowów oraz pas techniczny 
wokół zbiornika o szerokości min. 3,0 m

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie występują

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wody otwarte i cieki wodne oraz wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom podlega zachowaniu 
i ochronie 

 zakaz makroniwelacji 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 40.ZP,W 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 705/1, 705/2, 706 

Powierzchnia: 0.75 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

40. ZP,W - tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej z wodami otwartymi i zbiornikiem retencyjnym 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

zakaz zabudowy poza elementami małej architektury

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo

6. KOMUNIKACJA 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 
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 zagospodarowanie terenu winno uwzględniać możliwość dojazdu do istniejących rowów oraz pas techniczny 
wokół zbiornika o szerokości min. 3,0 m

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie występują

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wody otwarte i cieki wodne oraz wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom podlega zachowaniu 
i ochronie 

 zakaz makroniwelacji 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 41. ZP, W 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 707 

Powierzchnia: 0,21 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

41. ZP, W - tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej z wodami otwartymi i zbiornikiem retencyjnym 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

zakaz zabudowy poza elementami małej architektury

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo

6. KOMUNIKACJA 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 zagospodarowanie terenu winno uwzględniać możliwość dojazdu do zbiornika - pas drogi technicznej 
o szerokości min. 3,0 m

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie występują

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wody otwarte i cieki wodne oraz wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom podlega zachowaniu 
i ochronie 

 zakaz makroniwelacji 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 
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 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 42. ZP,W 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 707, 708 

Powierzchnia: 1,44 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

42. ZP, W - tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej z wodami otwartymi i zbiornikami retencyjnymi 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

zakaz zabudowy poza elementami małej architektury

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać możliwość dojazd do istniejących rowów - pas drogi 
technicznej o szerokości min. 3,0 m

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wody otwarte i cieki wodne oraz wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom podlega zachowaniu 
i ochronie 

 zakaz makroniwelacji 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 43. ZP,W 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 711 

Powierzchnia: 0,43 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

43. ZP, W- tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej z wodami otwartymi i zbiornikiem retencyjnym 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE: 

zakaz zabudowy poza elementami małej architektury
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5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo

6. KOMUNIKACJA: 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać możliwość dojazd do istniejących rowów

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wody otwarte i cieki wodne oraz wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom podlega zachowaniu 
i ochronie 

 zakaz makroniwelacji 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 44.ZZT 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 257/4, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/13, 257/14, 
257/15, 257/16, 257/37, 251/2, 251/22, 607/1, 607/2, 607/3 

Powierzchnia: 0,20 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

44. ZTT - tereny przeznaczony dla przebiegu istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej 
z zielenią towarzyszącą 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanych ulic dojazdowych

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%
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10. INNE WARUNKI 

dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 45.ZZT 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 257/1, 257/2, 718/6 

Powierzchnia: 0,07 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

45. ZTT - tereny przeznaczony dla przebiegu istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej 
z zielenią towarzyszącą 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanych ulic dojazdowych

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 46.ZZT 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 713, 717, 718/6, 723 

Powierzchnia: 0,04 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

46. ZTT - tereny przeznaczony dla przebiegu istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej 
z zielenią towarzyszącą 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanych ulic dojazdowych
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7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

 dopuszcza się wykorzystanie terenu dla celów komunikacji (np. pętla komunikacji zbiorowej)

1. KARTA TERENU 47.ZTT 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 724 

Powierzchniowo: 0.04 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

47. ZTT - teren przeznaczony dla przebiegu istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej z zielenią 
towarzyszącą 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzać powierzchniowo 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanych ulic dojazdowych

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 48.ZZT 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 725/2 

Powierzchnia: 0,04 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

48. ZTT - teren przeznaczony dla przebiegu istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej z zielenią 
towarzyszącą 
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4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: odprowadzić powierzchniowo 

Utylizacja odpadów stałych: wywóz na wysypisko śmieci

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanych ulic dojazdowych

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom otwartym i ciekom wodnym podlega zachowaniu 
i ochronie. Każdorazowa wycinka musi być uzgodniona z Wydziałem Ochrony Środowiska Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów itp.)

1. KARTA TERENU 49.PS 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 35/2 

Powierzchnia: 0,02 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

49. PS - tereny przepompowni 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanych ulic dojazdowych

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

5%

10. INNE WARUNKI 

nie dotyczy

1. KARTA TERENU 50.PS 
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2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 705/2 

Powierzchnia: 25 m2

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

50. PS - tereny przepompowni 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanych ulic dojazdowych

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

5%

10. INNE WARUNKI 

nie dotyczy

1. KARTA TERENU 51.PS 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 725/1, 725/2 

Powierzchnia: 0,03 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

51. PS - tereny przepompowni 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanych ulic dojazdowych

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

5%

10. INNE WARUNKI 

nie dotyczy
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1. KARTA TERENU 52.PS 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 711 

Powierzchnia: 0,02 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

52. PS - tereny przepompowni 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanych ulic dojazdowych

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

5%

10. INNE WARUNKI 

nie dotyczy

1. KARTA TERENU 53.PW 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 706 

Powierzchnia: 0,01 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

53. PW - tereny przepompowni wody użytkowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanych ulic dojazdowych

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

5%

10. INNE WARUNKI 
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nie dotyczy

1. KARTA TERENU 54.EG 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 725/1 

Powierzchnia: 0,05 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

54. EG - tereny stacji redukcyjna gazu I ° 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanych ulic dojazdowych

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

5%

10. INNE WARUNKI 

nie dotyczy

1. KARTA TERENU 55.EEt 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 689 

Powierzchnia: 0,01 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

55. EEt - tereny stacji transformatorowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanej ulicy dojazdowej

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

5%
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10. INNE WARUNKI 

nie występują

1. KARTA TERENU 56.EEt 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 31/1 

Powierzchnia: 0,01 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

56. EEt - tereny stacji transformatorowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanej ulicy dojazdowej

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

5%

10. INNE WARUNKI 

nie występują

1. KARTA TERENU 57.EEt 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 254/2 

Powierzchnia: 0,01 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

57. EEt - tereny stacji transformatorowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanej ulicy dojazdowej

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 
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5%

10. INNE WARUNKI 

nie występują

1. KARTA TERENU 58.EEt 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 706 

Powierzchnia: 0,01 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

58. EEt - tereny stacji transformatorowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanej ulicy dojazdowej

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

5%

10. INNE WARUNKI 

nie występują

1. KARTA TERENU 59.EEt 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 729 

Powierzchnia: 0,01 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

59. EEt - tereny stacji transformatorowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanej ulicy dojazdowej

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy
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9. STAWKA PROCENTOWA 

5%

10. INNE WARUNKI 

nie występują

1. KARTA TERENU 60.EEt 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część dziatki nr 724 

Powierzchnia: 0,01 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

60. EEt - tereny stacji transformatorowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanej ulicy dojazdowej

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

5%

10. INNE WARUNKI 

nie występują

1. KARTA TERENU 61.EEt 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 251/2 

Powierzchnia: 0,01 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

61. EEt - tereny stacji transformatorowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanej ulicy dojazdowej

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 
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nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

5%

10. INNE WARUNKI 

nie występują

1. KARTA TERENU 62.EEt 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: część działki nr 687 

Powierzchnia: 0,01 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

62. EEt - tereny stacji transformatorowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

nie dotyczy

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

dojazd z projektowanej ulicy dojazdowej

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

5%

10. INNE WARUNKI 

nie występują

1. KARTA TERENU 63.WT 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek nr: 703, 705/1, 706 

Powierzchnia: 0,10 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

63. WT - koryto otwarte dla odwodnienia przylegających terenów 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

pas koryta wybrukowanego kostką, szerokości 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

nie dotyczy

6. KOMUNIKACJA: 

nie dotyczy

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się
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8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

nie dotyczy

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

należy zastosować stopniowanie dla wytracenia spadku

1. KARTA TERENU 64.WW 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działki: części działek: 706, 705/1, 705/2 

Powierzchnia: 0,24 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

64. WW - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

zakaz zabudowy poza elementami zabudowy technicznej oraz małej architektury

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

Ścieki deszczowe: wody opadowe z terenów nieutwardzonych odprowadzić powierzchniowo. Wody 
opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzić do projektowanej kanalizacji deszczowej lub do cieku 
powierzchniowego po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających 

Woda: z projektowanej sieci wodociągowej

6. KOMUNIKACJA 

 dojazd z projektowanych ulic dojazdowych 

 zagospodarowanie terenu winno uwzględniać możliwość dojazdu do projektowanych urządzeń technicznych

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie występują

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 makroniwelację ograniczyć do niezbędnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

 każda inwestycja musi być poprzedzona badaniami geotechnicznymi gruntu określającymi warunki 
posadowienia oraz uwzględniającymi stateczność skarp 

 dopuszcza się zmianę podziału geodezyjnego dla potrzeb infrastruktury technicznej (linii przesyłowych, 
obiektów Itp.)

 funkcja 64 WW jest rozwiązaniem wariantowym, przewidzianym do likwidacji po realizacji rurociągu 
przesyłowego z Lublewa. Po realizacji rurociągu, teren przeznaczyć pod funkcję ogólnodostępnej zieleni 
z wodami otwartymi i zbiornikiem retencyjnym

1. KARTA TERENU 001.KD 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 
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Nr działek: części działek: 686, 687 

Powierzchnia: 0,16 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

001. KD 1/2-teren ulicy dojazdowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m 

Jezdnia: 2 x 2,5 m 

Chodniki: obustronne 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do cieku powierzchniowego poprzez 
urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

dopuszcza się obustronne parkowanie wzdłuż jezdni

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 002.KD 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek: 686, 687, 688, 689 

Powierzchnia: 0.94 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

002. KD1/2 - teren ulicy dojazdowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m 

Jezdnia: 2 x 2,5 m 

Chodniki: obustronne 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 
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 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do cieku powierzchniowego poprzez 
urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

dopuszcza się obustronne parkowanie wzdłuż jezdni

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 003.KD 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 686, 687, 688, 689, 31/1 

Powierzchnia: 0,60 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

003. KD1/2 - teren ulicy dojazdowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m 

Jezdnia: 2 x 2,5 m 

Chodniki: jednostronne 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodniku lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do cieku powierzchniowego poprzez 
urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

dopuszcza się obustronne parkowanie wzdłuż jezdni

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzać poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego
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9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 004.KD 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 688, 689 

Powierzchnia: 0,35 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

004. KD1/2 - teren ulicy dojazdowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m 

Jezdnia: 2 x 2,5 m 

Chodniki: obustronne 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do cieku powierzchniowego poprzez 
urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

dopuszcza się obustronne parkowanie wzdłuż jezdni

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzać poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 005.KD 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 31/1, 688 

Powierzchnia: 0,17 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

005. KD1/2 - rezerwa terenu na poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej 
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4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m 

Jezdnia: 2 x 2,5 m 

Chodniki: obustronne 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do cieku powierzchniowego poprzez 
urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

dopuszcza się obustronne parkowanie wzdłuż jezdni

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzać poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 006.KL 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 729, 712, 711, 708, 707, 706, 705/1, 703, 702, 31/1 

Powierzchnia: 1,65 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

006. KL1/2 - teren ulicy lokalnej z placem manewrowym 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna 12, 15 i 18m 

Jezdnia: 2 x 3,0 m 

Chodniki: obustronne 2,0 m 

Ścieżka rowerowa: 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do cieku powierzchniowego poprzez 
urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego
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6. PARKINGI: 

dopuszcza się obustronne parkowanie wzdłuż jezdni

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzać poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
wprowadzeniem do odbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 inwestycja musi być poprzedzona wykonaniem skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 221 (ul. Gen. 
Wybickiego)

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 007.KD 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: 35/1, części działek nr: 713, 703, 705/1, 35/2, 254/2, 255/1, 256/22, 256/24 

Powierzchnia: 0,93 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

007. KD1/2 - teren ulicy dojazdowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m 

Jezdnia: 2 x 2,5 m 

Chodniki: obustronne 2,0 m 

Ścieżka rowerowa: 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do cieku powierzchniowego poprzez 
urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

dopuszcza się obustronne parkowanie wzdłuż jezdni

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom otwartym i ciekom wodnym podlega ochronie. 
Każdorazowa wycinka musi być uzgodniona z Wydziałem Ochrony Środowiska Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 
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 wody opadowe odprowadzać poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
wprowadzeniem do odbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 008.KD 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: 251/8, 256/12, 256/13, 256/14, 256/16, 813, 821, części działek nr: 251/11, 251/19, 251/20, 
251/20, 251/13, 256/8, 713, 714, 715, 718/6, 719, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 

Powierzchnia: 0,61 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

008. KD1/2 - teren ulicy dojazdowej istniejącej do modernizacji 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m 

Jezdnia: 2 x 2,5 m 

Chodniki: obustronne 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do cieku powierzchniowego poprzez 
urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

nie dopuszcza się

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzać poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 009.KD 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 257/16, 257/24, 257/25, 257/26, 257/27, 257/37 

Powierzchnia: 0,68 ha
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3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

009. KD1/2 -teren ulicy dojazdowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 10 i 12 m 

Jezdnia: 2 x 2,5 m 

Chodniki: obustronne 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do jeziora Goszyńskiego poprzez 
urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI 

 nie dopuszcza się

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzać poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 010.KD 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek: 703, 705/1, 705/2, 706 

Powierzchnia: 0,51 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

010. KD1/2 - teren ulicy dojazdowej z placem manewrowym 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m 

Jezdnia: 2 x 2,5 m 

Chodniki: obustronne 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do cieku powierzchniowego poprzez 
urządzenia oczyszczające 
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 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

dopuszcza się obustronne parkowanie wzdłuż jezdni

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 011.KD 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 706, 712, 724 

Powierzchnia: 0,43 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

011. KD1/2 - teren ulicy dojazdowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m 

Jezdnia: 2 x 2,5 m 

Chodniki: obustronne 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do cieku powierzchniowego poprzez 
urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

dopuszcza się obustronne parkowanie wzdłuż jezdni

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom otwartym i ciekom wodnym podlega ochronie. 
Każdorazowa wycinka musi być uzgodniona z Wydziałem Ochrony Środowiska Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego
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9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 012.KD 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 706, 707, 712, 724 

Powierzchnia: 0,62 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

012. KD1/2 -teren ulicy dojazdowej 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m 

Jezdnia: 2 x 2,5 m 

Chodniki: obustronne 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową do cieku powierzchniowego 
poprzez urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

dopuszcza się obustronne parkowanie wzdłuż jezdni

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom otwartym i ciekom wodnym podlega ochronie. 
Każdorazowa wycinka musi być uzgodniona z Wydziałem Ochrony Środowiska Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 inwestycja musi być poprzedzona wykonaniem skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 221 (ul. Gen. 
Wybickiego)

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 013.KD 1/2 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 
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Nr działek: części działek nr: 725/2, 726, 727, 728, 729 

Powierzchnia: 0,50 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

013. KD1/2 - teren ulicy dojazdowej z placem manewrowym 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m 

Jezdnia: 2 x 2,5 m 

Chodniki: jednostronny 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie poza kanalizacją deszczową należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza 
linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do cieku powierzchniowego poprzez 
urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

dopuszcza się obustronne parkowanie wzdłuż jezdni

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom otwartym i ciekom wodnym podlega ochronie. 
Każdorazowa wycinka musi być uzgodniona z Wydziałem Ochrony Środowiska Pomorskiego Urzędu 
Wejewódzkiego 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzać poprzez projektowaną kanalizację deszczową z podczyszczeniem ich przed 
wprowadzeniem ich do zbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 014.KG 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 257/4, 257/17, 257/18, 257/19, 257/20, 257/21, 257/22, 257/23, 257/24, 
257/25, 257/37, 257/26, 257/3, 257/2, 257/1, 718/6, 717, 713, 723, 724, 725/1, 725/2, 726, 727, 728, 729 

Powierzchnia: 0,44 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

014. KG - rezerwa terenu dla poszerzenia drogi wojewódzkiej nr 221 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: max. 5 m 

Jezdnia: - 

Chodniki: -
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5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 projektowane uzbrojenie należy układać w chodnikach lub pasach zieleni poza linią jezdni 

 wody opadowe odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową do cieku powierzchniowego poprzez 
urządzenia oczyszczające 

 wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

nie dopuszcza się parkowania

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczenia odpływu wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzać poprzez projektowaną kanalizację deszczową po podczyszczeniu przed 
wprowadzeniem ich do zbiornika retencyjnego 

 wartościowa przydrożna zieleń wysoka podlega ochronie. Każdorazowa wycinka musi być uzgodniona 
z Wydziałem Ochrony Środowiska Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 015.KX 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: część działki nr 686 

Powierzchnia: 0,05 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

029. KX - teren ciągu pieszego 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 6 m 

Jezdnia: ciąg pieszo-jezdny 

Chodniki: -

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

wody opadowe odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

6. PARKINGI: 

nie dotyczy

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem 
do odbiornika
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9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 016.KX 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: część działki nr 688 

Powierzchnia: 0,05 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

016. KX - teren ciągu pieszego 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 6 m 

Jezdnia: ciąg pieszo-jezdny 

Chodniki: -

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

wody opadowe odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

6. PARKINGI: 

nie dotyczy

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przed wprowadzeniem 
do odbiornika

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 017.KX 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 687, 688, 689 

Powierzchnia: 0,19 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

017. KX,ZP - teren ciągu pieszego z placem z zielenią parkową 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 5 m 

Jezdnia: ciąg pieszy 
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Chodniki: -

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

wody opadowe z ciągu pieszego odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, z terenów 
zieleni parkowej - powierzchniowo na tereny zieleni

6. PARKINGI: 

nie dotyczy

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe z ciągu pieszego odprowadzić poprzez kanalizację deszczową do odbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 018.KX 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 688, 689 

Powierzchnia: 0,40 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

018. KX - teren ciągu pieszego 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 5 m 

Jezdnia: ciąg pieszy 

Chodniki: -

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

wody opadowe odprowadzić do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej korytem otwartym

6. PARKINGI: 

nie dotyczy

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową do zbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 80 – Poz. 2058



 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 019.KX 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: część działki nr 35/2 

Powierzchnia: 0,20 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

019. KX-teren ciągu pieszego 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 6 m 

Jezdnia: ciąg pieszy 

Chodniki: - 

Ścieżka rowerowa: 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

wody opadowe odprowadzić powierzchniowo

6. PARKINGI: 

nie dotyczy

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową do odbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 020.KX 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 703, 704, 712, 714, 715 

Powierzchnia: 0,14 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

020. KX - teren ciągu pieszego 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 6 do 10 m 

Jezdnia: ciąg pieszy 

Chodniki: - 

Ścieżka rowerowa: 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 
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wody opadowe odprowadzić powierzchniowo

6. PARKINGI: 

nie dotyczy

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową do zbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 021.KX 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr 708 

Powierzchnia: 0,09 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

021. KX - teren ciągu pieszego 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 6 m 

Jezdnia: ciąg pieszy 

Chodniki: -

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

 wody opadowe odprowadzić powierzchniowo 

 wzdłuż projektowanego ciągu należy przewidzieć budowę oświetlenia ulicznego

6. PARKINGI: 

nie dotyczy

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową do zbiornika retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 022.KX,W 
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2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek: 711, 712, 725/2, 726, 727, 728, 729 

Powierzchnia: 0,61 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

022. KX,W - teren ciągu pieszego z zielenią i wodami otwartymi 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 10, 16 i 22 m 

Jezdnia: ciąg pieszy 

Chodniki: - 

Ścieżka rowerowa: 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

wody opadowe odprowadzać powierzchniowo

6. PARKINGI: 

nie dotyczy

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wody otwarte i cieki wodne oraz wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom podlega zachowaniu 
i ochronie 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe z ciągu pieszego odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową do zbiornika 
retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 023.KX,W 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 706, 712, 724 

Powierzchnia: 0,15 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

023. KX,W - teren ciągu pieszego z zielenią z wodami otwartymi 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 22 m 

Jezdnia: ciąg pieszy 

Chodniki: - 

Ścieżka rowerowa: 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 
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wody opadowe odprowadzać powierzchniowo

6. PARKINGI: 

nie dotyczy

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wody otwarte i cieki wodne oraz wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom podlega zachowaniu 
i ochronie 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe z ciągu pieszego odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową do zbiornika 
retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 

0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)

1. KARTA TERENU 024.KX, W 

2. POŁOŻENIE TERENU I POWIERZCHNIA 

Nr działek: części działek nr: 703,705/2,712,715,719, 723, 724 

Powierzchnia: 0,46 ha

3. FUNKCJA PROJEKTOWANA 

024. KX,W - teren ciągu pieszego z wodami otwartymi 

4. WARUNKI URBANISTYCZNE 

Szerokość w liniach rozgraniczających: 15 i 21 m 

Jezdnia: ciąg pieszy 

Chodniki: - 

Ścieżka rowerowa: 2,0 m

5. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 

wody opadowe odprowadzać powierzchniowo

6. PARKINGI: 

nie dotyczy

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE 

nie określa się

8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA 

 wody otwarte i cieki wodne oraz wartościowa zieleń wysoka towarzysząca wodom podlega zachowaniu 
i ochronie 

 zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną 

 wody opadowe z ciągu pieszego odprowadzić poprzez projektowaną kanalizację deszczową do zbiornika 
retencyjnego

9. STAWKA PROCENTOWA 
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0%

10. INNE WARUNKI 

 należy zapewnić spójny i kontrolowany system spływu wód opadowych i gruntowych biorąc pod uwagę 
uwarunkowania terenów przyległych (np. drenaż, melioracja, itp.)
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