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Rozdział IX 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz 
terminy jej przeprowadzania. 

§ 19. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji 
ciąży na właścicielach nieruchomości: 

1) w odniesieniu do budynków wielorodzinnych, 
zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów 
użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz 
nieruchomości, na których prowadzi się ho-
dowle zwierząt gospodarskich - co najmniej  
1 raz na sześć miesięcy oraz w zależności od 
potrzeb w dodatkowych terminach, w sposób  
i metodami zgodnymi z prawem obowiązują-
cym w tym zakresie;2) w odniesieniu do bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych  
– w miarę potrzeb. 

2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego 
wywołanego plagą szczurów przeprowadza się dera-
tyzację i zbiórkę martwych gryzoni przez firmy zaj-
mujące się tego typu działalnością lub przez upraw-
nione do tego celu osoby.  

3. Z przeprowadzonej deratyzacji należy sporządzić 
protokół i okazać się nim na żądanie osoby kontrolu-
jącej. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają 
właścicieli nieruchomości.  

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 20. 1. Gmina Dobiegniew zapewnia bieżącą 
kontrolę realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie oraz niniejszego regu-
laminu. 

2. Za naruszenie przepisów zawartych w regu-
laminie przewiduje się kary grzywny wymierzone  
w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wy-
kroczeń i w ustawie z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z póź-
niejszymi zmianami. 

3. Nadzór nad realizacją przez właścicieli nierucho-
mości, najemców/użytkowników lokali obowiązków 
wymienionych w regulaminie sprawuje Burmistrz 
Miasta poprzez uprawnionych pracowników.  
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UCHWAŁA NR LVIII/374/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 

 z dnia 28 października 2010r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w Witnicy przy ul. Poprzecznej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku  
z uchwałą Nr V/42/2007 z dnia 29 marca 2007r. Rady 
Miejskiej w Witnicy w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Po-
przecznej w Witnicy i uchwałą Nr XXI/137/2008  
z dnia 4 marca 2008r. Rady Miejskiej w Witnicy  
w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2007 Rady Miej-
skiej w Witnicy z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło-
żonego przy ul. Poprzecznej w Witnicy uchwala się 
co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego przy  
ul. Poprzecznej w Witnicy, zwany dalej planem, 
stwierdzając jednocześnie jego zgodność ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Witnica – wg załączone-
go w rysunku planu wyrysu. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z czę-
ści tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku planu  
w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie reali-
zacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej – stanowiącego załącznik Nr 2 do ni-
niejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu – stano-
wiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej – oznaczone symbolem MW, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej z usługami wbudowanymi – ozna-
czone symbolem MW,U, 

3) tereny istniejącej wolnostojącej zabudowy jed-
norodzinnej – oznaczone symbolem MN1, 

4) tereny planowanej wolnostojącej zabudowy 
jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN2, 
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5) tereny planowanej szeregowej zabudowy jed-
norodzinnej – oznaczone symbolem MN3, 

6) teren planowanego poszerzenia funkcji miesz-
kaniowej – oznaczony symbolem MN4, 

7) teren usług publicznych (zdrowia, oświaty, kul-
tury itp.) – oznaczony symbolem U1, 

8) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej niskiej tereny usług komercyjnych (handlu, 
gastronomii itp.) – oznaczone symbolem U2, 

9) tereny usług handlu – oznaczone symbolem 
U3, 

10) teren usług rzemieślniczych – oznaczony sym-
bolem U4, 

11) tereny planowanych stacji transformatorowych 
15/0,4kV – oznaczone symbolem E, 

12) teren placu publicznego – oznaczony symbo-
lem PP, 

13) tereny urządzonej zieleni publicznej z rzeką 
Witniczanką – oznaczone symbolem Z1, 

14) tereny urządzonej zieleni parkowej – oznaczone 
symbolem Z2, 

15) tereny skwerów – oznaczone symbolem Z3, 

16) teren przydomowej zieleni rekreacyjnej – ozna-
czony symbolem Z4, 

17) tereny pasów zieleni izolacyjnej – oznaczone 
symbolem Z5, 

18) tereny lokalnych dróg publicznych – oznaczone 
symbolem KDL, 

19) teren dojazdowej drogi publicznej – oznaczony 
symbolem KDD, 

20) tereny komunikacji pieszej – oznaczone symbo-
lem KX1, 

21) teren komunikacji pieszo – jezdnej – oznaczony 
symbolem KX2, 

22) zasada zalecanego przebiegu drogi wewnętrz-
nej, 

23) zasady przebiegu głównych ciągów pieszo  
– rowerowych, 

24) zasady zalecanego przebiegu wewnętrznych 
dróg osiedlowych (osiowo) w obrębie terenów 
MW i MW,U, 

25) zasady parcelacji terenów MN2 i MN3, 

26) zasady rozmieszczenia zespołów parkingowych 
dla samochodów osobowych, w terenach MW; 
MW,U i PP, 

27) zasady zalecanego kształtowania zabudowy 

2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć tekst i rysu-
nek planu, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, stanowiący załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały, zawierający obowiązujące 
elementy ustaleń oraz dodatkowe elementy in-
formacyjne, 

3) terenie – należy przez to rozumieć teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem a ponadto nume-
rem porządkowym, ułatwiającym jego identyfi-
kację, 

4) przeznaczeniu terenów – należy przez to rozu-
mieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
ważać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi w sposób określony ustale-
niami planu, 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-
rym przewiduje się realizację obiektów kubatu-
rowych; bez prawa jej przekraczania oraz z do-
puszczeniem tolerancji 1,5m przy występowa-
niu ryzalitów, wykuszy, pilastrów, słupów oraz 
stref wejściowych stanowiących nie więcej niż 
30% powierzchni ściany zewnętrznej budynku, 

6) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię wyznaczającą realizację obiek-
tów kubaturowych z dopuszczeniem tolerancji 
1,5m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy, 
pilastrów, słupów oraz stref wejściowych sta-
nowiących nie więcej niż 30% powierzchni 
ściany zewnętrznej budynku, 

7) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem, wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych, 

8) wysokości zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wysokość budynków określoną w me-
trach, liczoną od poziomu przy głównym wej-
ściu do budynku do kalenicy dachu budynku 
lub najwyższego elementu jego bryły, 

9) usługach nieuciążliwych – należy przez to ro-
zumieć taki rodzaj działalności usługowej, która 
nie powoduje przekroczenia standardów jako-
ści środowiska (np. hałas, wibracje, zanieczysz-
czenie powietrza, oddziaływanie komunikacji) 
poza terenem, do którego prowadzący usługi 
posiada tytuł prawny, 

10) zasadach kształtowania zabudowy – należy 
przez to rozumieć zalecaną formę (kształt) za-
budowy, jej usytuowanie w obrębie terenów 
MW; MW,U; U2; MN2 i MN3, określone graficz-
nie w rysunku planu linią przerywaną wraz  
z oznaczeniem cyfrowym liczby kondygnacji 
nadziemnych w odniesieniu do terenów MW  
i MW,U, 

11) dachach wysokich – należy przez to rozumieć 
dachy dwuspadowe, wielospadowe i łamane, 
przy czym dany rodzaj dachu należy stosować 
konsekwentnie dla grup budynków wyodręb-
nionych przestrzennie, z zachowaniem syme-
trycznego kąta spadku połaci dachowych oraz 
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z dopuszczeniem występów, których suma sze-
rokości nie może przekraczać połowy długości 
dachu, 

12) zasadach parcelacji – należy przez to rozumieć 
zalecany podział terenów na działki budowlane, 

13) drogach publicznych – należy przez to rozumieć 
drogi kategorii dróg gminnych o znaczeniu lo-
kalnym, z których może korzystać każdy, a któ-
rych realizacja i utrzymanie należą do zadań 
własnych gminy, 

14) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć 
drogę nie zaliczaną do żadnej kategorii dróg 
publicznych, o szerokości w liniach rozgrani-
czenia nie mniejszej niż 10,0m oraz jezdni nie 
mniejszej niż 5,0m, których budowa, zarządza-
nie i oznakowanie należy do właściciela lub za-
rządcy terenu, 

15) wewnętrznych drogach osiedlowych – należy 
przez to rozumieć drogi obsługujące tereny za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej 
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej niskiej z usługami wbudowanymi (MW  
i MW,U), nie wymagające odrębnego rozgrani-
czenia, których budowa, zarządzanie i oznako-
wanie należy do zarządcy terenu, 

16) urządzeniu reklamowym – należy przez to ro-
zumieć nośnik informacji lub promocji wizual-
nej, w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz  
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-
niem. 

3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 
użytkowania i przeznaczenia, 

3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudo-
wy, 

4) granice stref ochrony konserwatorskiej  
(„A”, „B”, „K” i „W”), 

5) podstawowe przeznaczenia poszczególnych te-
renów oznaczone odpowiednim symbolem, 

6) wielkości wymiarowe, 

7) liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy za-
wartej w terenach MW i MW,U. 

4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne w zakre-
sie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych. 
Ustala się 

1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie 
rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, 
obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabu-
dowy – zgodnie z oznaczeniami w rysunku pla-
nu, 

2) obowiązek: 

a) każdorazowego zawiadamiania Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w przy-
padkach odkrycia w trakcie prowadzenia ro-
bót ziemnych kopalnych szczątków roślin lub 
zwierząt oraz stwierdzenia występowania 
siedlisk potencjalnych gatunków roślin 
i zwierząt podlegających ochronie na pod-
stawie przepisów odrębnych, 

b) każdorazowego zawiadamiania Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków i Burmistrza 
Miasta i Gminy Witnica o przypadkach od-
krycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych 
przedmiotu mogącego być zabytkiem, po 
uprzednim wstrzymaniu wszelkich prac mo-
gących uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot oraz zabezpieczeniu go i miejsca 
jego odkrycia przy użyciu dostępnych środ-
ków, 

c) objęcia ochroną konserwatorską oznaczo-
nych w rysunku planu stanowisk archeolo-
gicznych (stanowiska Nr 5 AZP 46 – 08/20 
i Nr 6 AZP 46 – 08/20) poprzez zapewnienie 
ratowniczych badań archeologicznych  
w miejscach ich występowania, w uzgodnie-
niu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków, 

d) zapewnienia ochrony konserwatorskiej ist-
niejących budynków położonych w obrębie 
strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, 
poprzez każdorazowe uzgodnienia z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków projek-
towanej rozbudowy, przebudowy lub mo-
dernizacji tych budynków oraz uwzględniania 
uwarunkowań określonych przez Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, a wynikają-
cych z pozostałych stref ochrony konserwa-
torskiej („B”, „K” i „W”) przy realizacji no-
wych zamierzeń inwestycyjnych – wg ozna-
czenia granic tych stref w rysunku planu, 

e) wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż gra-
nic terenów: 24U2, 25U2, 41Z5, 42Z5, 44KDL  
i 47KDL – według oznaczenia graficznego  
w rysunku planu, 

f) ograniczenia ewentualnej uciążliwości usług 
w obrębie terenu 28U4 do granic tego tere-
nu, 

g) opracowania koncepcji zagospodarowania 
zielenią dla terenów 1MW,U; 2MW,U; 
3MW,U; 4MW i 5MW jako integralnej części 
projektu budowlanego, określającej zasady 
kształtowania terenów zieleni jako nieroz-
łączny element kompozycji przestrzennej re-
alizacji danego zamierzenia inwestycyjnego, 
w tym szczególnie w zakresie zieleni zaba-
wowej z uwzględnieniem małej architektury, 
miejsc wypoczynku, rekreacji, miejsc parkin-
gowych i ciągów komunikacyjnych, 

3) centralny plac publiczny w kształcie koła (teren 
PP) koncentrujący w swym środku osie wido-
kowe i komunikacyjne z głównych kierunków 
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obszaru, przeznaczony dla ruchu pieszego i ro-
werowego, 

4) zasadę parcelacji istniejących terenów przezna-
czonych pod zabudowę jednorodzinną przed-
stawioną w rysunku planu w formie zalecanego 
podziału wewnętrznego tych terenów z jedno-
czesnym określeniem proponowanego prze-
biegu drogi wewnętrznej w odniesieniu do te-
renu będącego we władaniu osób fizycznych 
(teren 13MN1), 

5) przebiegi głównych ciągów pieszo – rowero-
wych, stanowiących główny element osiedlo-
wej komunikacji pieszo – rowerowej obszaru 
objętego planem, 

6) obowiązujące linie zabudowy w otoczeniu pla-
cu publicznego (terenu PP) w celu uzyskania 
konsekwentnego przestrzennie charakteru za-
budowy, w obrębie terenów MW,U, 

7) zakaz: 

a) lokalizacji w obszarze objętym planem elek-
trowni wiatrowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 

b) lokalizacji ogrodzeń wzdłuż granic terenów 
MW; MW,U; U2; U3 od strony przestrzeni 
publicznych, ulic i zieleni, 

c) stosowania ogrodzeń – betonowych lub żel-
betowych, a także wyższych niż 1,5m, 

d) stosowania nowej zabudowy wyższej aniżeli: 

 cztery kondygnacje nadziemne, w tym 
czwarta w poddaszu oraz parter usługowy 
– w obrębie terenów MW,U – wg oznacze-
nia cyfrowego w rysunku planu, 

 trzy lub cztery kondygnacje nadziemne,  
w tym ostatnia w poddaszu – w pozostałej 
zabudowie mieszkaniowej w terenach 
MW,U oraz MW – wg oznaczenia cyfrowe-
go w rysunku planu, 

 dwie kondygnacje nadziemne, w tym dru-
ga w poddaszu – w obrębie pozostałych 
terenów, z wyłączeniem terenu 28U4, 

 10,5m – od poziomu terenu do najwyższej 
kalenicy danego budynku w obrębie tere-
nów: MN1, MN2 i MN3, 

e) lokalizacji zabudowy gospodarczo – garażo-
wej w obrębie terenów MN3, MW i MW,U; 

f) lokalizacji wolnostojących urządzeń rekla-
mowych, z wyłączeniem reklam tymczaso-
wych w obrębie terenu 31PP, służących or-
ganizacji imprez masowych, 

8) przynależność terenów oznaczonych symbola-
mi MW; MW,U; MN1; MN2; MN3 i MN4 odpo-
wiednio do grupy terenów pod zabudowę 
mieszkaniową i na cele mieszkaniowo – usłu-
gowe w myśl wymogów zawartych w ustawie 
prawo ochrony środowiska dotyczących ochro-
ny przed hałasem. 

5. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie na podstawie odrębnych przepisów. W obszarze 
objętym planem: 

1) obowiązuje ochrona konserwatorska stanowisk 
archeologicznych, o których mowa w ust. 4  
pkt. 2c, 

2) obowiązuje ochrona konserwatorska istnieją-
cych budynków w obrębie strefy ścisłej ochro-
ny konserwatorskiej oraz uwzględnianie uwa-
runkowań wynikających z pozostałych stref 
ochrony konserwatorskiej przy realizacji no-
wych zamierzeń inwestycyjnych, o których 
mowa w ust. 4 pkt. 2d, 

3) nie występują tereny górnicze ani przestrzenie 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi bądź 
osuwania się mas ziemnych. 

6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad  
i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

1) dopuszcza się możliwość łączenia i podziału 
nieruchomości, z wyłączeniem pkt. 2, 

2) ustala się zakaz podziału terenów o symbolach 
Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, KDL, KDD, KX1, KX2, PP i E. 

7. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użytko-
wania terenów. Ustala się możliwość utrzymania 
dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospo-
darowania poszczególnych terenów, jako ich tym-
czasowego zagospodarowania do czasu osiągnięcia 
docelowych ustaleń planu przewidzianych do eta-
powej realizacji. 

8. Ustalenia w zakresie komunikacji. Ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem poprzez: 

a) układ dróg w klasie lokalnej, powiązanych  
z istniejącymi ulicami: Rutkowskiego, Krasic-
kiego i Żwirową – oznaczonych symbolem 
KDL, 

b) drogę wewnętrzną w obrębie terenu 13MN1 
pozostającego we władaniu osób fizycznych, 
powiązaną z drogami lokalnymi poprzez dro-
gę dojazdową 50KDD – wg postulowanych  
w rysunku planu zasad jej przebiegu, 

c) układ wewnętrznych dróg osiedlowych w ob-
rębie terenów MW i MW,U – wg postulowa-
nych w rysunku planu zasad ich przebiegu, 
określonych graficznie w formie osi tych 
dróg, 

d) przebiegi głównych ciągów pieszo – rowe-
rowych – wg oznaczenia graficznego w ry-
sunku planu, 

e) przebiegi głównych ciągów pieszo – rowe-
rowych – wg oznaczenia graficznego w ry-
sunku planu, 

f) minimalną szerokość drogi wewnętrznej,  
o której mowa w ppkt b, w liniach rozgrani-
czenia – 10,0m, 
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2) obowiązek: 

a) zapewnienia lokalizacji w obrębie każdej  
z działek w terenach MN1, MN2 i MN3 co 
najmniej dwóch miejsc parkingowych, w tym 
jednego zlokalizowanego w garażu, 

b) zapewnienia w obrębie terenów MW i MW,U 
ilości miejsc parkingowych na samochody 
osobowe w wymiarze nie mniejszym niż  
1 miejsce na 1 mieszkanie, 

c) zapewnienia w obrębie terenów U2 i U3 ilo-
ści miejsc parkingowych na samochody oso-
bowe w wymiarze nie mniejszym niż 1 miej-
sce postojowe na każde 25 m2 powierzchni 
handlowej, sprzedaży lub usługowej, 

d) stosowania na skrzyżowaniach planowanych 
dróg, narożnych ścięć linii rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu, o wymiarach 5,0 
x 5,0 m, 

3) dopuszczenie stosowania wbudowanych w bu-
dynki mieszkalne podziemnych parkingów,  
w obrębie terenów MW i MW,U, pod warun-
kiem nie wykraczania poza obrys zewnętrzny 
tych budynków. 

9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicz-
nej. Ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącego ogólno-
miejskiego systemu wodociągowego na wa-
runkach jego zarządcy, z dopuszczeniem bu-
dowy nowych sieci wodociągowych, 

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych – do ist-
niejącego ogólnomiejskiego systemu kanaliza-
cji sanitarnej na warunkach zarządcy tego sys-
temu, z dopuszczeniem budowy nowych sieci 
kanalizacji sanitarnej, 

3) odprowadzanie wód deszczowych – do istnie-
jącego systemu kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej na warunkach zarządcy tego 
systemu, z dopuszczeniem budowy nowych 
sieci kanalizacji deszczowej, 

4) zaopatrzenie w gaz – z istniejącego systemu 
gazyfikacji przewodowej na warunkach zarząd-
cy tego systemu, z dopuszczeniem budowy 
nowych sieci gazowych, 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapo-
trzebowanej orientacyjnej mocy ok. 900kW)  
– z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego  
z istniejących stacji transformatorowych 
15/0,4kV Żwirowa S-2356 i Krasickiego S-2364 
oraz planowanych w terenach: 29E i 30E dwóch 
dodatkowych stacji transformatorowych 
15/0,4kV – na warunkach zarządcy tego syste-
mu, z jednoczesnym dopuszczeniem w obrębie 
obszaru 1MW,U; 2MW,U; 3MW,U; 4MW i 5MW 
możliwości budowy nowoprojektowanych sta-
cji transformatorowych 15/0,4kV typu kiosko-
wego, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapo-
trzebowanej orientacyjnej mocy ok. 900kW)  
– z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego  

z istniejących stacji transformatorowych 
15/0,4kV Żwirowa S-2356 i Krasickiego S-2364 
oraz planowanych w terenach: 29E i 30E dwóch 
dodatkowych stacji transformatorowych 
15/0,4kV – na warunkach zarządcy tego syste-
mu, z jednoczesnym dopuszczeniem w obrębie 
obszaru 1MW,U; 2MW,U; 3MW,U; 4MW i 5MW 
możliwości budowy nowoprojektowanych sta-
cji transformatorowych 15/0,4kV typu kiosko-
wego, 

7) obsługę w zakresie infrastruktury telekomuni-
kacyjnej, w tym sieci szerokopasmowej w ra-
mach łączności publicznej – poprzez istniejące  
i nowoprojektowane kanały technologiczne na 
warunkach zarządcy tych kanałów oraz poprzez 
inne urządzenia telekomunikacyjne wolnostoją-
ce, z zastrzeżeniem ich właściwego wkompo-
nowania i zamaskowania w istniejącym krajo-
brazie przyrodniczym – zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

8) gospodarkę odpadami komunalnymi – w ra-
mach miejskiego systemu za pomocą specjali-
stycznego transportu, 

9) możliwość sytuowania podziemnych siecio-
wych systemów infrastruktury technicznej 
głównie w obrębie terenów komunikacji, placu 
publicznego, terenów zielonych oraz terenów 
MW i MW,U. 

Rozdział 2 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

§ 3. 1. Tereny od 1MW,U do 3MW,U – tereny za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej  
z usługami wbudowanymi. Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekra-
czalne i obowiązujące linie zabudowy – wg 
oznaczenia graficznego w rysunku planu, 

2) zasadę kształtowania zabudowy z wbudowa-
nymi usługami w obrębie terenów 2MW,U  
i 3MW,U wynikającą z przyjętego kształtu przy-
ległego placu – wg oznaczenia graficznego 
w rysunku planu, 

3) wysokość zabudowy: 

a) cztery kondygnacje nadziemne, w tym 
pierwsza usługowa wbudowana w parterze 
oraz czwarta kondygnacja w poddaszu  
– w segmentach zabudowy przylegających 
do terenu 46KDL, 

b) trzy lub cztery kondygnacje nadziemne,  
w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu  
– w odniesieniu do pozostałej zabudowy  
– wg oznaczenia cyfrowego w rysunku planu, 

4) obowiązek: 

a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego  
o układzie dwupołaciowym i nachyleniach 
połaci od 30o do 45o krytego dachówką lub 
blachą dachówkopodobną, 

b) zastosowania w pokryciach dachowych barw 
w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów 
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brązu i czerwieni, a ponadto stosowania ko-
lorów i odcieni powtarzalnie w stosunku do 
wszystkich budynków w obrębie danego te-
renu, 

c) stosowania w kolorystyce i wykończeniu 
elewacji obiektów budowlanych koloru bia-
łego oraz pastelowych odcieni koloru brązo-
wego i żółtego, z wykluczeniem stosowania 
blachy, paneli PCV i papy, 

d) zapewnienia w obrębie terenów: 

 szczególnego waloru architektonicznego 
w pierzejach obrzeża placu publicznego 
31PP oraz fragmentach narożnikowych za-
budowy, 

 miejsc parkingowych na samochody oso-
bowe w wymiarze minimum 1 stanowisko 
na 1 mieszkanie, 

e) ograniczenia powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni poszczególnych tere-
nów w wymiarze do 30%, 

f) zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej w wymiarze nie mniejszym niż 30% po-
wierzchni poszczególnych terenów, 

g) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2d, stosow-
nie do wyznaczonych w rysunku planu stref 
ochrony konserwatorskiej, 

h) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2c w odnie-
sieniu do terenu 1MW,U, 

i) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2g, 

5) dopuszczenie możliwości: 

a) doświetlenia poddaszy lukarnami, wystaw-
kami i oknami połaciowymi w wymiarze po-
wierzchni łącznej danej połaci nie przekracza-
jącej 25% powierzchni tej połaci, 

b) lokalizacji nieuciążliwych, wbudowanych, 
związanych z obsługą funkcji mieszkaniowej 
usług, w wymiarze nie przekraczającym 25% 
powierzchni użytkowej poszczególnych seg-
mentów mieszkalnych, określonych w rysun-
ku planu, 

c) stosowania dachowych, połaciowych kolek-
torów słonecznych, 

d) umieszczania tablic informacyjnych i szyldów 
na budynkach o powierzchni do 0,5m2, 

6) zakaz: 

a) grodzenia terenów od strony przestrzeni pu-
blicznych, ulic i zieleni oraz stosowania 
ogrodzeń betonowych lub żelbetowych, 
a także wyższych aniżeli 1,5m, 

b) lokalizacji zabudowy garażowej lub gospo-
darczej, 

7) dojazdy do poszczególnych terenów – z plano-
wanych przyległych dróg publicznych, 

8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej  
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9. 

2. Tereny 4MW i 5MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej.  

Ustala się 

1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekra-
czalne i obowiązujące linie zabudowy – wg 
oznaczenia graficznego w rysunku planu, 

2) zasadę kształtowania zabudowy oraz zróżnico-
waną liczbę kondygnacji nadziemnych – wg 
oznaczenia graficznego w rysunku planu, 

3) wysokość zabudowy – trzy lub cztery kondy-
gnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja 
w poddaszu – wg oznaczenia cyfrowego w ry-
sunku planu, z zastrzeżeniem o którym mowa  
w pkt. 5d, 

4) obowiązek: 

a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego  
o układzie dwupołaciowym i nachyleniach 
połaci od 30o do 45o krytego dachówką lub 
blachą dachówkopodobną, 

b) zastosowania w pokryciach dachowych barw 
w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów 
brązu i czerwieni, a ponadto stosowania ko-
lorów i odcieni powtarzalnie w stosunku do 
wszystkich budynków w obrębie danego te-
renu, 

c) stosowania w kolorystyce i wykończeniu 
elewacji obiektów budowlanych koloru bia-
łego oraz pastelowych odcieni koloru brązo-
wego i żółtego, z wykluczeniem stosowania 
blachy, paneli PCV i papy, 

d) zapewnienia w obrębie obu terenów: 

 szczególnego waloru architektonicznego 
we fragmentach narożnikowych zabudo-
wy, 

 miejsc parkingowych na samochody oso-
bowe w wymiarze minimum 1 stanowisko 
na 1 mieszkanie, 

e) ograniczenia powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni poszczególnych tere-
nów w wymiarze do 30%, 

f) zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej w wymiarze nie mniejszym niż 40% po-
wierzchni poszczególnych terenów, 

g) o którym mowa w §2 ust. 4 pkt. 2d, stosow-
nie do wyznaczonych w rysunku planu stref 
ochrony konserwatorskiej, 

h) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2c w odnie-
sieniu do terenu 5MW, 

i) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2g, 

5) dopuszczenie możliwości: 

a) doświetlenia poddaszy lukarnami, wystaw-
kami i oknami połaciowymi w wymiarze po-
wierzchni łącznej danej połaci nie przekracza-
jącej 50% powierzchni tej połaci, 
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b) stosowania dachowych, połaciowych kolek-
torów słonecznych, 

c) umieszczania tablic informacyjnych i szyldów 
na budynkach o powierzchni do 0,5m2, 

d) zastosowania dwóch kondygnacji nadziem-
nych, w tym ostatniej w poddaszu, pod wa-
runkiem realizacji tej samej ilości kondygna-
cji w obu terenach, 

6) zakaz: 

a) grodzenia terenów od strony przestrzeni pu-
blicznych, ulic i zieleni, 

b) lokalizacji zabudowy garażowej lub gospo-
darczej, 

7) dojazdy do poszczególnych terenów – z plano-
wanych przyległych dróg publicznych, 

8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej  
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9. 

3. Tereny od 6MN1 do 13MN1 – tereny istnieją-
cej, wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej. Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekra-
czalne linie zabudowy – wg oznaczenia graficz-
nego w rysunku planu, 

2) utrzymanie istniejącej zabudowy z dopuszcze-
niem jej przebudowy, rozbudowy poziomej, 
wyburzeń oraz realizacji nowej zabudowy zwią-
zanej z funkcją terenu w obszarach występują-
cych rezerw terenowych, z zastrzeżeniem speł-
nienia warunków ochrony konserwatorskiej, 
o której mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2d oraz nawią-
zania form projektowanych lub przebudowy-
wanych obiektów do architektury podobnej za-
budowy w sąsiedztwie, 

3) wysokość nowej lub modernizowanej zabudo-
wy: 

a) do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym 
druga kondygnacja w poddaszu, 

b) do 10,5m liczona od poziomu istniejącego te-
renu do najwyższej kalenicy danego budyn-
ku, 

4) obowiązek: 

a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego 
o układzie dwu lub wielopołaciowym 
i nachyleniach głównych połaci od 25o do 
40o, krytego dachówką ceramiczną, 

b) zastosowania układu głównej kalenicy rów-
nolegle do osi przyległej drogi, w odniesie-
niu do nowej zabudowy sytuowanej przy 
drogach publicznych, 

c) zastosowania w pokryciach dachowych barw 
w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów 
brązu i czerwieni, 

d) stosowania w kolorystyce i wykończeniu 
elewacji obiektów budowlanych koloru bia-
łego oraz pastelowych odcieni koloru brązo-

wego i żółtego, z wykluczeniem stosowania 
blachy, paneli PCV i papy, 

e) ograniczenia powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni poszczególnych dzia-
łek w wymiarze do 30%, 

f) zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej w wymiarze nie mniejszym niż 50% po-
wierzchni poszczególnej działki, 

g) zapewnienia co najmniej dwóch miejsc par-
kingowych, w tym jednego zlokalizowanego 
w garażu, 

h) regulacji granic istniejących działek będących 
własnością osób fizycznych: 

 Nr ewid. 984 – w związku planowanym 
przebiegiem drogi 44KDL, 

 Nr ewid. 1028 – w związku z planowanym 
przebiegiem drogi 47KDL, 

 Nr ewid. 1027 i 1028 – w związku z plano-
wanym przebiegiem drogi 46KDL oraz te-
renem 31PP, 

5) dopuszczenie: 

a) możliwości doświetlenia poddaszy: 

 lukarnami, wystawkami, 

 oknami połaciowymi z wyłączeniem strefy 
ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, 

b) lokalizacji usług handlu w części południowej 
terenu 10MN1 dostępnych z terenu 25U2,  
a usytuowanych na granicy południowej jako 
uzupełnienie funkcji handlowych w terenie 
25U2, 

c) lokalizacji parterowych budynków gospodar-
czych i garaży w zalecanej formie wbudowa-
nej lub dobudowanej do budynku mieszkal-
nego lub też wolnostojącej pod warunkiem 
zastosowania konstrukcji dachu wysokiego 
o zalecanym układzie dwupołaciowym, na-
chyleniach, pokryciu i barwach tego pokrycia 
– wg ustaleń zawartych w pkt. 4a i 4c, 

d) podziału istniejących nieruchomości, w tym 
wg zasad określonych graficznie w rysunku 
planu w odniesieniu do terenu 13MN1, 

e) możliwości stosowania dachowych, poła-
ciowych kolektorów słonecznych, z wyłącze-
niem istniejącej zabudowy w obrębie tere-
nów od 9MN1 do 13MN1, 

f) możliwości sytuowania budynków, o których 
mowa w ppkt c, na granicy działki 
w przypadku istnienia lub realizacji takiego 
budynku na działce sąsiedniej, 

6) zakaz: 

a) lokalizacji więcej niż jednego domu miesz-
kalnego na tej samej działce, w tym również 
adaptacji na cele mieszkaniowe budynków 
gospodarczych i garaży, 
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b) wynoszenia poziomu parterów budynków 
nad poziom terenu powyżej 0,5m, co odnosi 
się również do budynków podpiwniczonych, 

7) zastosowanie wyłącznie ażurowych ogrodzeń 
poszczególnych parcel o wysokości do 1,5m 
nad poziom terenu od strony dróg i terenów 
zielonych, z zakazem stosowania ogrodzeń 
z elementów prefabrykowanych, betonowych 
i żelbetowych, 

8) dojazdy – z przyległych dróg publicznych oraz 
drogi wewnętrznej – w odniesieniu do zachod-
niej części terenu 13MN1, 

9) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej  
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9. 

4. Tereny od 14MN2 do 16MN2 – tereny plano-
wanej, wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej. 
Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów, nieprzekraczalne 
linie zabudowy oraz zasadę kształtowania za-
budowy – wg oznaczenia graficznego w rysun-
ku planu, 

2) obowiązek: 

a) stosowania dachów wysokich, ich pokrycia 
oraz układu głównej kalenicy, jak także wy-
kończenia elewacji – zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w ust. 3 pkt. 4a, 4b, 4c i 4d, 

b) ograniczenia powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni poszczególnych dzia-
łek w wymiarze do 45%, 

c) zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej w wymiarze nie mniejszym niż 25% po-
wierzchni poszczególnej działki, 

d) zapewnienia co najmniej dwóch miejsc par-
kingowych, w tym zalecenie jednego zlokali-
zowanego w garażu, 

e) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2d, stosow-
nie do wyznaczonych w rysunku planu stref 
ochrony konserwatorskiej, 

3) wysokość zabudowy – zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w ust. 3 pkt. 3, 

4) dopuszczenie: 

a) możliwości doświetlenia poddaszy lukarna-
mi, wystawkami i oknami połaciowymi, 

b) lokalizacji parterowych budynków gospodar-
czych i garaży na warunkach określonych 
w ust. 3 pkt. 5c, 

c) lokalizacji usług nieuciążliwych w wymiarze 
nie przekraczającym 30% powierzchni użyt-
kowej budynku mieszkalnego na danej dział-
ce, 

d) możliwości stosowania dachowych, poła-
ciowych kolektorów słonecznych, 

e) możliwości sytuowania budynków gospo-
darczych i garaży w sposób określony  
w ust. 3 pkt. 5f, 

f) możliwości umieszczania tablic informacyj-
nych oraz szyldów na budynkach i ogrodze-
niach o powierzchni do 0,5m2, 

5) zakazy, o których mowa ust. 3 pkt. 6, 

6) zastosowanie ogrodzeń – wg ustaleń zawartych 
w ust. 3 pkt. 7, 

7) dojazdy – z przyległych dróg publicznych, 

5. Tereny od 17MN3 do 21MN3 – tereny plano-
wanej szeregowej zabudowy jednorodzinnej.  

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów, nieprzekraczalne 
linie zabudowy oraz zasadę kształtowania za-
budowy – wg oznaczenia graficznego w rysun-
ku planu, 

2) obowiązek: 

a) stosowania dachów wysokich oraz ich po-
krycia, jak także wykończenia elewacji – zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w ust. 3 pkt. 4a, 4c i 4d, 

b) ograniczenia powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni poszczególnych działek 
w wymiarze do 50%, 

c) zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej w wymiarze nie mniejszym niż 25% powierzchni 
poszczególnej działki, 

d) zapewnienia co najmniej dwóch miejsc par-
kingowych, w tym jednego zlokalizowanego w gara-
żu, 

e) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2d, stosow-
nie do wyznaczonych w rysunku planu stref ochrony 
konserwatorskiej, 

3) wysokość zabudowy – zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w ust. 3 pkt. 3, 

4) dopuszczenie: 

a) możliwości doświetlenia poddaszy lukarna-
mi, wystawkami i oknami połaciowymi, 

b) możliwości łączenia i podziału nieruchomo-
ści, w tym wg zasad, o których mowa w § 2 
ust. 4 pkt. 4, 

c) zmian w parcelacji poszczególnych terenów, 
przedstawionej w rysunku planu w formie 
zasady podziału wewnętrznego, w dostoso-
waniu do zamierzeń inwestorskich, 

d) możliwości stosowania dachowych, poła-
ciowych kolektorów słonecznych, 

e) o którym mowa w ust. 4 pkt. 4f, 

5) zakaz lokalizacji zabudowy garażowej lub go-
spodarczej, 

6) zastosowanie ogrodzeń – wg ustaleń zawartych 
w ust. 3 pkt. 7, 

7) dojazdy – z przyległych dróg publicznych, 

8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej  
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9. 
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6. Teren 22MN4 – teren planowanego poszerze-
nia funkcji mieszkaniowej. Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu, 

2) włączenie terenu do przyległych od północy 
działek mieszkaniowych – wg istniejącego wy-
dzielenia ewidencyjnego, 

3) ogrodzenie terenu od strony terenu 36Z3 – ażu-
rowe do wysokości 1,5m, z zakazem stosowa-
nia ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, 
betonowych i żelbetowych. 

7. Teren 23U1 – teren usług publicznych (zdro-
wia, oświaty, kultury itp.). Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczal-
ne linie zabudowy – wg oznaczenia graficznego 
w rysunku planu, 

2) możliwość rozbudowy i przebudowy bez prawa 
nadbudowy istniejącego budynku, z warunkiem 
zachowania dotychczasowego charakteru archi-
tektonicznego oraz akceptacji rozwiązań projek-
towych przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków ze względu na położenie w obszarze 
ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, 

3) wyłączenie południowej części dotychczasowej 
działki Nr ewid. 1013 na rzecz terenu 24U2, 

4) obowiązek: 

a) ochrony istniejącego wartościowego drze-
wostanu oraz założenia przedwejściowego, 

b) zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkin-
gowych, 

5) ogrodzenie – ażurowe do wysokości 1,5m z za-
stosowaniem stalowych elementów ozdobnych 
na podmurówce z filarkami, z cegły klinkiero-
wej czerwonej, 

6) dojazd – z przyległej drogi publicznej (ul. Rut-
kowskiego), 

7) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej  
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9. 

8. Tereny 24U2 i 25U2 – tereny usług komercyj-
nych (handlu, gastronomii itp.). Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów oraz obowiązujące 
i nieprzekraczalne linie zabudowy – wg ozna-
czenia graficznego w rysunku planu, 

2) obowiązek: 

a) przebudowy istniejącego zainwestowania 
w obrębie terenu 25U2 poprzez rozbudowę, 
wyburzenia oraz budowę nowych obiektów 
do wysokości dwóch kondygnacji nadziem-
nych, w zalecanej formie pasażowej, 

b) stosowania dachów wysokich o układzie dwu 
lub wielopołaciowym, nachyleniach połaci 
od 25o do 45o, krytych dachówką ceramiczną, 
w odniesieniu do terenu 25U2, z dopuszcze-
niem innego materiału pokryciowego  
– w odniesieniu do terenu 24U2, 

c) zastosowania pokryć dachowych, w odcie-
niach ciemnych, wyłącznie kolorów brązu lub 
czerwieni, 

d) stosowania w kolorystyce i wykończeniu 
elewacji obiektów budowlanych koloru bia-
łego oraz pastelowych odcieni koloru brązo-
wego i żółtego, z wykluczeniem stosowania 
blachy, paneli PCV i papy, 

e) wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej 
z zastosowaniem gatunków zimozielonych, 
w układzie szpalerowym – wysokość min. 
2,0m oraz szerokość nie mniejsza aniżeli 
0,8m wzdłuż granic obu terenów, na odcin-
kach oznaczonych graficznie w rysunku pla-
nu, 

f) zapewnienia w obrębie obu terenów szcze-
gólnego waloru architektonicznego w odnie-
sieniu do fragmentów narożnikowych zabu-
dowy oraz elewacji od strony placu publicz-
nego i terenu 32Z1, 

g) zapewnienia miejsc parkingowych na samo-
chody osobowe w wymiarze nie mniejszym 
niż 1 miejsce postojowe na każde 25m2 po-
wierzchni handlowej, sprzedaży lub usługo-
wej, 

h) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2d, stosow-
nie do wyznaczonych w rysunku planu stref 
ochrony konserwatorskiej, 

3) wysokość zabudowy: 

a) do czterech kondygnacji nadziemnych,  
w tym czwarta kondygnacja w poddaszu  
– w odniesieniu terenu 24U2, 

b) do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym 
druga kondygnacja w poddaszu – w odnie-
sieniu do terenu 25U2, 

4) dopuszczenie możliwości zastosowania do-
świetleń poddaszy lukarnami, wystawkami  
i oknami połaciowymi w wymiarze powierzchni 
łącznej danej połaci nie przekraczającej 50% 
powierzchni tej połaci oraz stosowania dacho-
wych, połaciowych kolektorów słonecznych, 

5) zakaz grodzenia terenów od strony przestrzeni 
publicznych, ulic i zieleni oraz stosowania 
ogrodzeń betonowych lub żelbetowych, a także 
wyższych aniżeli 1,5m, 

6) zasadę kształtowania zabudowy – wg określe-
nia graficznego w rysunku planu, 

7) dojazd główny – z planowanych, przyległych 
dróg publicznych, a ponadto do terenu 25U2 
z terenu 54KX2, 

8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej  
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9. 

9. Tereny 26U3 i 27U3 – tereny usług handlu.  
Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekra-
czalne linie zabudowy – wg oznaczenia graficz-
nego w rysunku planu, 
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2) obowiązek: 

a) przebudowy istniejących w obu terenach bu-
dynków: mieszkalnego z jednoczesną jego 
adaptacją na cele usługowe – w terenie 26U3 
i magazynowego – w terenie 27U3 poprzez 
rozbudowę, wyburzenia oraz budowę no-
wych obiektów do wysokości dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, w tym o charakterze pa-
sażu wzdłuż drogi 43KDL w odniesieniu do 
terenu 26U3, 

b) wyeksponowania waloru architektonicznego 
elewacji budynku usługowego od strony po-
łudniowej (Drogi Jana Pawła II) w terenie 
27U3, 

c) stosowania w nowej i przebudowywanej za-
budowie dachów wysokich o układzie dwu 
lub wielopołaciowym i nachyleniach połaci 
od 25o do 45o krytych dachówką ceramiczną 
lub blachą dachówkopodobną w odniesieniu 
do terenu 27U3, 

d) zastosowania w pokryciach dachowych barw 
w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów 
brązu lub czerwieni, 

e) stosowania w kolorystyce i wykończeniu 
elewacji obiektów budowlanych koloru bia-
łego oraz pastelowych odcieni koloru brązo-
wego i żółtego, z wykluczeniem stosowania 
blachy, paneli PCV i papy, 

f) zapewnienia miejsc parkingowych na samo-
chody osobowe w wymiarze nie mniejszym 
niż 1 miejsce postojowe na każde 25m2 po-
wierzchni handlowej, sprzedaży lub usługo-
wej, 

g) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2d, stosow-
nie do wyznaczonych w rysunku planu stref 
ochrony konserwatorskiej, 

3) dopuszczenie możliwości zastosowania do-
świetleń poddaszy lukarnami, wystawkami 
i oknami połaciowymi w wymiarze powierzchni 
łącznej danej połaci nie przekraczającej 50% 
powierzchni tej połaci oraz stosowania dacho-
wych, połaciowych kolektorów słonecznych, 

4) zakaz grodzenia terenów od strony przestrzeni 
publicznych, ulic i zieleni oraz stosowania 
ogrodzeń betonowych lub żelbetowych, a także 
wyższych aniżeli 1,5m, 

5) dojazdy do terenów – z planowanych przyle-
głych dróg publicznych (43KDL i 44KDL), 

6) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej  
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9. 

10. Teren 28U4 – teren usług rzemieślniczych.  
Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu, 

2) możliwość utrzymania dotychczasowego zain-
westowania z dopuszczeniem jego przebudo-
wy, bez prawa rozbudowy i nadbudowy, 

3) obowiązek ograniczenia ewentualnej uciążliwo-
ści do granic zajmowanego terenu, 

4) dopuszczenie możliwości zmiany profilu usług 
pod warunkiem nie zwiększenia oddziaływania 
na otoczenie, 

5) dojazd do terenu – z ul. Żwirowej na zasadach 
dotychczasowych, 

6) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej  
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9. 

11. Tereny 29E i 30E – tereny planowanych stacji 
transformatorowych.  

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia 
graficznego rysunku planu, 

2) dopuszczenie stosowania: 

a) stacji typu kontenerowego, 

b) ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5m, 
z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów 
prefabrykowanych, betonowych i żelbeto-
wych, 

3) zalecenie stosowania zieleni izolacyjnej zimo-
zielonej w formie żywopłotów na styku z tere-
nami dróg, 

4) dojazdy do poszczególnych terenów – z przyle-
głych dróg publicznych. 

12. Teren 31PP – teren placu publicznego. Ustala 
się: 

1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia 

2) geometrię placu w formie koła o promieniu 
58,0m osadzonego wewnątrz pierścienia dro-
gowego utworzonego przez drogę publiczną 
46KDL oraz koncentrującego w swym środku 
osie widokowe i komunikacyjne z głównych 
kierunków obszaru, 

3) strefy funkcjonalne terenu: 

a) plac zasadniczy – oznaczony literą (a) w ry-
sunku planu, 

b) urządzonych skwerów oraz parkingów  
w formie powtarzalnych 10-cio stanowisko-
wych zespołów – oznaczonych literą (b)  
w rysunku planu, 

4) przeznaczenie terenu – rekreacyjne, dla ruchu 
pieszego, z dopuszczeniem organizacji imprez 
masowych, 

5) utwardzenie placu zasadniczego o powierzchni 
ok. 5300m2 oraz powtarzalnych zespołów par-
kingowych kamieniem naturalnym zróżnicowa-
nym kolorystycznie, w tym w odniesieniu do 
placu centralnego w kształcie koncentrycznych 
okręgów, 

6) możliwość całkowitego lub częściowego skana-
lizowania rzeki Witniczanki na odcinku prze-
pływu przez teren placu, 

7) obowiązek: 
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a) regulacji rzeki Witniczanki na odcinkach 
otwartych, 

b) stabilizacji podłoża gruntowego oraz jego 
odwodnienia, szczególnie w części północno 
– wschodniej terenu, 

c) zastosowania oświetlenia typu parkowego, 

8) dopuszczenie: 

a) lokalizacji w środku placu zasadniczego ak-
centu przestrzennego (np. fontanny), 

b) czasowej lokalizacji obiektów przenośnych,  
w tym tymczasowych urządzeń reklamo-
wych, nie związanych trwale z gruntem na 
czas trwania imprez, 

c) stosowania sezonowych kompozycji z zieleni 
niskiej i średniej, z wykorzystaniem gazonów, 
donic itp., 

d) lokalizacji elementów małej architektury 
(ławki, trejaże, pergole itp.) w obrębie skwe-
rów między poszczególnymi zespołami par-
kingowymi, 

e) możliwości sytuowania podziemnych sie-
ciowych systemów infrastruktury technicz-
nej; 

9) zakaz: 

a) lokalizacji wszelkiej trwałej zabudowy, z wy-
łączeniem podziemnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcją terenu, 

b) trwałych nasadzeń zielenią wysoką i średnią, 

c) podziału terenu, 

d) handlu tymczasowego, z wykluczeniem zor-
ganizowanych imprez masowych, 

10) zasilanie w wodę dla celów porządkowych oraz 
odprowadzanie wód deszczowych – do syste-
mów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia 
wód deszczowych – na warunkach zarządców 
tych systemów, 

11) zasilanie w energię elektryczną z planowanego, 
kablowego systemu zasilania niskiego napięcia 
– na warunkach zarządcy tego systemu, 

12) dojazd do terenu (do poszczególnych zespołów 
parkingowych, o których mowa w pkt. 3b)  
– z planowanej przyległej drogi 46KDL. 

13. Tereny 32Z1 i 33Z1 – tereny urządzonej zie-
leni publicznej z rzeką Witniczanką. Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia 
graficznego rysunku planu, 

2) możliwość: 

a) lokalizacji elementów małej architektury,  
w tym mostków na rzece czy ławek parko-
wych, 

b) sytuowania podziemnych sieciowych syste-
mów infrastruktury technicznej, 

3) obowiązek: 

a) obustronnej regulacji korytarza rzeki oraz 
stabilizacji terenu doń przyległego z użyciem 
materiałów naturalnych – w odniesieniu do 
obu terenów, 

b) ochrony istniejącego, wartościowego drze-
wostanu, 

4) zakaz: 

a) grodzenia terenów od strony otwartych prze-
strzeni publicznych oraz terenów: 3MW,U, 
24U2 i 25U2, 

b) podziału terenów, 

c) lokalizacji wszelkiej trwałej zabudowy, 

5) lokalizację ciągu pieszo – rowerowego przez 
teren 32Z1, utwardzonego z zastosowaniem 
budulca naturalnego oraz z wyłączeniem na-
wierzchni betonowych lub asfaltowych, 

6) zalecenie: 

a) oświetlenia terenu z zastosowaniem lamp 
typu parkowego, 

b) wprowadzenia szpalerów zieleni izolacyjnej  
z zastosowaniem gatunków zimozielonych, 
wzdłuż granic z terenami mieszkalnictwa 
jednorodzinnego. 

14. Tereny 34Z2 i 35Z2 – tereny urządzonej zie-
leni parkowej. Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia 
graficznego rysunku planu, 

2) możliwość: 

a) lokalizacji elementów małej architektury,  
w tym urządzeń zabawowych dla dzieci oraz 
małych boisk i urządzeń sportowych i do gier 
towarzyskich, 

b) sytuowania podziemnych sieciowych syste-
mów infrastruktury technicznej, 

3) obowiązek ochrony istniejącego, wartościowe-
go drzewostanu, 

4) zakaz: 

a) grodzenia terenów od strony otwartych prze-
strzeni publicznych, 

b) podziału terenów, 

c) lokalizacji trwałej zabudowy nie związanej  
z funkcją terenu, 

5) zalecenie: 

a) oświetlenia terenu z zastosowaniem lamp 
typu parkowego, 

b) wprowadzenia w obrębie terenu 36Z2 szpale-
rów zieleni izolacyjnej z zastosowaniem ga-
tunków zimozielonych, wzdłuż granicy połu-
dniowej. 

15. Tereny od 36Z3 do 39Z3 – tereny skwerów. 
Ustala się: 
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1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia 
graficznego rysunku planu, 

2) przeznaczenie terenów – tereny urządzonych 
skwerów w zieleni jako miejsc rekreacji  
i przejść pieszych, 

3) zakaz: 

a) grodzenia terenów od strony otwartych prze-
strzeni komunikacyjnych oraz terenu 3MW,U 
– w odniesieniu do terenu 39Z3, 

b) podziału terenów, 

c) lokalizacji wszelkiej trwałej zabudowy, 

4) obowiązek przeprowadzenia wzdłuż granicy 
z terenem 31PP odcinka drogi pieszo – jezdnej 
o szerokości 5,0m wyprowadzonego osiowo 
z drogi 46KDL i utwardzonego kamieniem natu-
ralnym, 

5) dopuszczenie: 

a) lokalizacji elementów małej architektury, 

b) sytuowania podziemnych sieciowych syste-
mów infrastruktury technicznej, 

6) zalecenie zastosowania zieleni kompozycyjnej 
wielogatunkowej. 

16. Teren 40Z4 – teren przydomowej zieleni re-
kreacyjnej. Ustala się 

1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia 
graficznego rysunku planu, 

2) utrzymanie dotychczasowego zagospodarowa-
nia jako przestrzeni rekreacji przydomowej, dla 
obsługi przyległego od strony wschodniej bu-
dynku wielorodzinnego, 

3) zakaz: 

a) lokalizacji wszelkiej zabudowy, 

b) podziału terenu, 

4) dopuszczenie: 

a) lokalizacji elementów małej architektury, 

b) sytuowania podziemnych sieciowych syste-
mów infrastruktury technicznej. 

17. Tereny 41Z5 i 42Z5 – tereny pasów zieleni 
izolacyjnej. Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia 
graficznego rysunku planu, 

2) wprowadzenie zieleni izolacyjnej z zastosowa-
niem gatunków zimozielonych wysokich (min. 
2,0m) i średnich, żywopłotowych, profilowa-
nych oraz o szerokości nie mniejszej aniżeli 
1,0m, z dopuszczeniem wykorzystania pozosta-
łej przestrzeni na zieleń niską (rabatową), 

3) zakaz: 

a) lokalizacji wszelkiej zabudowy, 

b) lokalizacji elementów małej architektury, 

c) podziału terenu, 

4) dopuszczenie sytuowania podziemnych siecio-
wych systemów infrastruktury technicznej. 

18. Tereny od 43KDL do 49KDL – tereny lokal-
nych dróg publicznych. Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu, 

2) klasę dróg – lokalną, 

3) szerokość jezdni – min. 6,0m, 

4) szerokość terenów w liniach rozgraniczenia: 

a) 15,0m – teren 43KDL, 

b) 12,0m – pozostałe tereny KDL, 

5) obowiązek regulacji istniejących działek: 

a) Nr ewid. 984 – w związku z przebiegiem dro-
gi Nr 44KDL w rejonie skrzyżowania  
z ul. Żwirową, 

b) Nr ewid. 1028 – w związku z przebiegiem 
drogi Nr 47KDL, 

6) obowiązek: 

a) wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej 
z zastosowaniem gatunków zimozielonych, 
w układzie szpalerowym – wysokość min. 
1,5m oraz szerokość nie mniejsza aniżeli 
0,8m, na odcinkach oznaczonych graficznie 
w rysunku planu, w odniesieniu do terenów 
44KDL i 47KDL, 

b) skanalizowania rzeki Witniczanki na odcin-
kach przebiegu drogi 46KDL, 

7) dopuszczenie: 

a) lokalizacji przyjezdniowych miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych w części 
wschodniej drogi 43KDL, 

b) sytuowania podziemnych sieciowych syste-
mów infrastruktury technicznej, 

8) zakaz podziału terenów, 

9) zalecenie: 

a) sytuowania jezdni w terenie 43KDL w jego 
części zachodniej, w pasie istniejących sys-
temów infrastruktury technicznej (wod.-kan.), 

b) stosowania obustronnych chodników. 

19. Teren 50KDD – teren dojazdowej drogi pu-
blicznej. Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu, 

2) klasę drogi – dojazdową, 

3) szerokość jezdni – min. 5,0m, 

4) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0m, 

5) przeznaczenie terenu – droga dojazdowa umoż-
liwiająca przeprowadzenie drogi wewnętrznej 
w terenie 13MN1, 

6) dopuszczenie: 
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a) lokalizacji jednostronnego chodnika, 

b) sytuowania podziemnych sieciowych syste-
mów infrastruktury technicznej, 

7) zakaz podziału terenu. 

20. Tereny od 51KX1 do 53KX1 – tereny komuni-
kacji pieszej. Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu, 

2) szerokość terenów – ok. 3,0m, 

3) dopuszczenie sytuowania podziemnych siecio-
wych systemów infrastruktury technicznej, 

4) zalecenie zastosowania utwardzeń o na-
wierzchniach łatwo rozbieralnych, 

5) zakaz podziału terenów. 

21. Teren 54KX2 – teren komunikacji pieszo  
- jezdnej. Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu, 

2) szerokość terenu – wg granic ewidencyjnych, 

3) zakończenie terenu placem nawrotowym  
– zgodnie z oznaczeniem w rysunku planu, 

4) dopuszczenie sytuowania podziemnych siecio-
wych systemów infrastruktury technicznej, 

5) zakaz podziału terenu. 

§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od 
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 

 1% – dla terenów: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, PP, 
KDL, KDD, KX1, KX2 i E, 

 30% – dla pozostałych terenów. 

Rozdział 3 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 5. Wszystkie załączniki do uchwały stanowią jej 
integralną część. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LVIII/374/2010 

Rady Miejskiej w Witnicy 

z dnia 28 października 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr LVIII/374/2010 

Rady Miejskiej w Witnicy 
z dnia 28 października 2010r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I FINANSO-
WANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OBSZARZE 
OBJĘTYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY 

POPRZECZNEJ W WITNICY 

Zadania własne gminy (m.in. w zakresie komunika-
cji, budowy urządzeń infrastruktury wodociągowej  
i kanalizacyjnej), przewidywane są do etapowej re-
alizacji, bez konkretyzacji terminowej, w miarę osią-
gania docelowych ustaleń planu jak i posiadanych 
środków zarówno własnych jak i zewnętrznych  
o charakterze pomocowym. Natomiast w przewidy-
wane w planie inwestycje dotyczące zaopatrzenia  
w energię elektryczną, gaz oraz z zakresu tzw. łącz-
ności publicznej przewidziane są do finansowania 
przez inwestorów zewnętrznych (administratorów 
tych systemów). Zaopatrzenie w energię cieplną 
nastąpi z własnych, lokalnych źródeł.  

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LVIII/374/2010 

Rady Miejskiej w Witnicy 
z dnia 28 października 2010r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEK-
TU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO  
W REJONIE ULICY POPRZECZNEJ W WITNICY 

1. Przedmiotowy plan miejscowy podlegał dwu-
krotnemu wyłożeniu do publicznego wglądu, odpo-

wiednio na przełomie listopada i grudnia 2008r. oraz 
następnie w czerwcu 2009r., co było bezpośrednią 
konsekwencją zmian prawa dotyczącego planowa-
nia przestrzennego wprowadzonych ustawą o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Rozpatrywana 
uwaga wpłynęła w toku pierwszego udostępnienia 
projektu planu miejscowego do publicznego wglą-
du. W toku kolejnego wyłożenia żadne uwagi nie 
wpłynęły, w związku z powyższym w tym przypadku 
odstępuje się od sporządzenia listy nieuwzględnio-
nych uwag. 

2. Do projektu przedmiotowego planu miejsco-
wego w toku pierwszego wyłożenia do publicznego 
wglądu zgłoszono 1 uwagę. 

3. Uwaga ta odnosi się do wykonywania prawa 
własności na terenie, którego Uwagodawca jest 
właścicielem i braku jego zgody na realizację posta-
nowień planu miejscowego – kwestia konieczności 
obsługi komunikacyjnej (przeprowadzenie drogi 
publicznej 47 KDL) do terenu placu publicznego wy-
znaczonego w planie (31 PP). 

4. Uwaga z racji poruszanej problematyki ma 
charakter merytoryczny, dotyczący bezpośrednio 
ustaleń zawartych w planie. 

5. Rada Miejska w Witnicy, po zapoznaniu się  
z listą nieuwzględnionych uwag przedłożoną przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, i podzielając 
opinię wyrażoną w/w liście przez Burmistrza Miasta  
i Gminy Witnica, postanowiła o podtrzymaniu nie-
uwzględnienia przedmiotowej uwagi w projekcie 
planu. 

6. Odrzucenie niniejszej uwagi podtrzymuje 
ustalenia zawarte w § 3 ust. 12 i ust. 18 uchwały 
uchwalającej przedmiotowy plan miejscowy bez 
zmian. 
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UCHWAŁA NR XLIII/303/10 

 RADY GMINY BRODY ŻARSKIE 

 

 z dnia 29 października 2010r. 
  

w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Brody. 

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r.  
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Świadczenia udzielane przez przedszkole 
samorządowe prowadzone przez Gminę Brody, 

zwane dalej „przedszkolem”, w zakresie realizacji 
programu wychowania przedszkolnego, obejmują-
cego podstawę programową wychowania przed-
szkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, 
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin 
dziennie, na zasadach określonych w statucie przed-
szkola. 


