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UCHWAŁA Nr LXXXIII/466/10 

RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU 

 z dnia 21 paŝdziernika 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  
miasta Płońsk zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku  

z dnia 19 listopada 1997r. (Dz.U. Woj. Ciech. z 1998r. Nr 1, poz. 3) 
dla wybranych obszarów miasta Płońsk I etap realizacji.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami;) w zwiņz-
ku z uchwałņ nr XXVIII/151/08 Rady Miejskiej w 
Płońsku z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia zmiany miejsco-
wego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego miasta Płońsk zatwierdzonego 
uchwałņ nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płoń-
sku z dnia 19 listopada 1997r. (Dz.U. Woj. Ciech. 
z 1998r. nr 1, poz. 3) dla wybranych obszarów 
miasta Płońsk, uchwałņ nr LXXX/462/10 Rady 
Miejskiej w Płońsku z dnia 23 września 2010r. 
zmieniajņcņ uchwałň nr XXVIII/151/08 Rady 
Miejskiej w Płońsku z dnia 24 stycznia 2008r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Płońsk zatwierdzone-
go uchwałņ nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w 
Płońsku z dnia 19 listopada 1997r. (Dz.U. Woj. 
Ciech. Z 1998r. nr 1, poz. 3) dla wybranych ob-
szarów miasta Płońsk oraz stwierdzajņc zgod-
nośń planu ze „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Płońsk” przyjňtym uchwałņ nr XLVII/32/2002 z 
dnia 5 września 2002r. Rada Miejska w Płońsku 
uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego pla-
nu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Płońsk, zatwierdzonego uchwałņ nr 
XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku, z dnia 19 
listopada 1997r. (Dz.U. Woj. Ciech. z 1998r. Nr 1, 
poz. 3) dla wybranych obszarów miasta Płońsk I 
etap realizacji, zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objňtego ustaleniami pla-
nu, o których mowa w ust. 1 pokazano na ry-
sunku planu sporzņdzonego w skali 1:1000, sta-
nowiņcym integralnņ czňśń niniejszej uchwały, 
oznaczonņ jako załņczniki nr 2, 4, 5, 6, 7, 8. 

3. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ po-
nadto: 

1) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu wniesionych w okresie wy-
łoşenia do publicznego wglņdu – stanowiņce 
załņcznik nr 9 do uchwały; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy – stanowiņce załņcznik nr 10 do 
uchwały; 

4. Przedmiot planu stanowiņ zagadnienia 
określone w przepisach art. 15 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003r. 

§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) froncie działki – naleşy przez to rozumień 
czňśń działki, która przylega do drogi, z któ-
rej odbywa siň główny wjazd lub wejście na 
działkň; 

2) istniejņcej zabudowie – naleşy przez to ro-
zumień istniejņce budynki, obiekty, na które 
zostały wydane decyzje administracyjne 
(pozwolenia na budowň); 

3) linii rozgraniczajņcej – naleşy przez to ro-
zumień granice pomiňdzy terenami o róş-
nym sposobie zagospodarowania lub róş-
nym przeznaczeniu podstawowym i róşnej 
funkcji, ustalone niniejszym planem; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumień wyznaczone na rysunku 
planu linie, przed które nie moşe byń wysu-
niňte lico zewnňtrznej nadziemnej ściany 
wznoszonego budynku z dopuszczeniem 
zgodnego z obowiņzujņcymi przepisami 
wysuniňcia przed nie na głňbokośń do 1,5 
m gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, 
zadaszeń nad wejściami, pochylni i scho-
dów zewnňtrznych; 

5) nośniku reklamy – naleşy przez to rozumień 
urzņdzenie reklamowe w jakiejkolwiek ma-
terialnej formie wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami, zawierajņce 
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powierzchniň przeznaczonņ do eksponowa-
nia reklamy; 

6) obszarze – naleşy przez to rozumień obszar 
objňty ustaleniami planu, w granicach 
przedstawionych na rysunku planu; 

7) planie – naleşy przez to rozumień ustalenia i 
rysunek planu, bňdņce przedmiotem niniej-
szej uchwały, określone w § 1 uchwały; 

8) powierzchni zabudowy – naleşy przez to 
rozumień powierzchniň działki lub terenu 
zajňtņ przez rzuty poziome wszystkich bu-
dynków w ich obrysie zewnňtrznym; 

9) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które uzna-
je siň za dominujņce na danym terenie; 

10) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleşy 
przez to rozumień takie rodzaje przeznacze-
nia, które uzupełniajņ lub wzbogacajņ prze-
znaczenie podstawowe na danym terenie, 
w sposób określony w ustaleniach planu; 

11) przepisach odrňbnych – naleşy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

12) rysunku planu – naleşy przez to rozumień 
rysunek wykonany na mapie w skali 1:1000, 
określony w § 1 ust. 2; 

13) szyldzie reklamowym – naleşy przez to ro-
zumień nośnik reklamowy podajņcy nazwň 
firmy znajdujņcej siň w budynku, na którym 
szyld reklamowy jest zainstalowany; 

14) terenie – naleşy przez to rozumień teren 
ograniczony na rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi i symbolem przeznaczenia 
oznaczony według zasad określonych w § 3 
ust. 3 uchwały; 

15) tymczasowym zagospodarowaniu terenu – 
naleşy przez to rozumień ograniczone w 
czasie zagospodarowanie terenu dopusz-
czonego na warunkach określonych w pla-
nie; 

16) uchwale – naleşy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň, o ile z treści przepisu nie wy-
nika inaczej; 

17) usługach – naleşy przez to rozumień dzia-
łalnośń prowadzonņ w obiektach wolnosto-
jņcych lub lokalach uşytkowych wbudowa-
nych, której celem jest zaspokojenie po-
trzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpo-
średnio metodami przemysłowymi dóbr 
materialnych, z wykluczeniem usług uciņş-
liwych, 

 

18) usługach uciņşliwych – naleşy przez to ro-
zumień wszelkņ działalnośń lub obiekty, któ-
re mogņ powodowań zanieczyszczenia śro-
dowiska, w tym usługi i obiekty zaliczane 
do przedsiňwziňń mogņcych znaczņco od-
działywań na środowisko, dla których obo-
wiņzek sporzņdzenia raportu o oddziaływa-
niu na środowisko jest obligatoryjny; 

19) wskaŝniku intensywności zabudowy – nale-
şy przez to rozumień iloraz sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygna-
cji nadziemnych, mierzonych w obrysie ze-
wnňtrznym, wszystkich obiektów zlokalizo-
wanych na kaşdej działce połoşonej w da-
nym terenie i powierzchni tej działki; 

20) wysokości zabudowy – naleşy przez to ro-
zumień wymiar pionowy zabudowy mie-
rzonej od poziomu terenu rodzimego do 
najwyşej połoşonej górnej powierzchni 
przekrycia; 

§ 3.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 
planu: 

1) granica administracyjna miasta, 

2) granica obszaru objňtego planem, 

3) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy, 

5) oznaczenia porzņdkowe – cyfrowe i literowe 
terenów, 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 majņ wyłņcznie charakter 
informacyjny. 

3. Dla kaşdego terenu ustala siň przeznacze-
nie zapisane w jednej z nastňpujņcych postaci: 

1) X – jedno przeznaczenie podstawowe; 

2) cyfry arabskie określajņ numery wyznaczo-
nych terenów na rysunku planu, dla których 
sformułowano odrňbne ustalenia planu. 

§ 4. Ustala siň nastňpujņce symbole określa-
jņce w planie podstawowe formy przeznaczenia 
i zagospodarowania terenów: 

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej; 

2) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

3) U – tereny zabudowy usługowej; 

4) UA – tereny zabudowy usług administracji; 
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5) UZ – tereny zabudowy usług zdrowia; 

6) ZI – tereny zieleni izolacyjnej; 

7) RŁ – tereny łņk; 

8) KS – tereny obsługi komunikacji – parking 

9) KDZ – tereny dróg zbiorczych; 

10) KDL – tereny dróg lokalnych; 

11) KDD – tereny dróg dojazdowych. 

§ 5. Ustala siň wymagania wynikajņce z po-
trzeb kształtowania zadań celu publicznego: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej 
architektury na zasadach wynikajņcych z za-
gospodarowania i przeznaczenia terenu; 

2) nakazy, zakazy, dopuszczenia, ograniczenia 
oraz zasady umieszczania nośników rekla-
mowych i szyldów reklamowych określajņ 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów w zakresie ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego; 

3) nakazy, zakazy dopuszczenia i ograniczenia w 
zakresie zasad umieszczania urzņdzeń tech-
nicznych i zieleni określone sņ w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów 
oraz w ustaleniach ogólnych dotyczņcych za-
sad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji infrastruktury technicznej 
niniejszej uchwały; 

§ 6. Ustala siň tereny przeznaczone dla reali-
zacji celów publicznych: 

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami UA - tereny zabudowy usług admini-
stracji, UZ - tereny zabudowy usług zdrowia; 

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami KDZ, KDL, KDD jako istniejņce i projek-
towane drogi publiczne. 

§ 7. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 

1) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, zawarte 
w ustaleniach szczegółowych terenów; 

2) w stosunku do budynków gospodarczo – 
garaşowych, obowiņzuje nakaz zharmoni-
zowania bryły, kolorystyki i materiałów wy-
kończeniowych z budynkiem mieszkalnym; 

3) zakaz stosowania kontrastów kolorystycz-
nych elewacji, dachów i detali architekto-
nicznych w barwach: niebieski-şółty, czer-
wony-niebieski, czerwony-zielony, zielony-
niebieski, şółty-zielony; 

4) zakaz stosowania do wykończenia elewacji 
budynków okładzin z tworzyw sztucznych 
typu siding; 

5) lokalizacjň ogrodzeń frontowych działek 
zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi dróg 
wyznaczonych planem, dopuszcza siň ich 
wycofanie nie wiňcej niş 1,5m w głņb działki 
w miejscach sytuowania bram wjazdowych 
oraz w przypadku konieczności ominiňcia 
istniejņcych przeszkód (np. drzew, urzņdzeń 
infrastruktury technicznej itp.); 

6) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z przň-
słami z prefabrykowanych elementów be-
tonowych; 

7) wysokośń ogrodzeń do 1,6m; 

8) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych 
do powierzchniowych wód publicznych w 
odległości mniejszej niş 1,5m od linii brze-
gu; 

9) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

10) zakaz umieszczania wolnostojņcych nośni-
ków reklamowych; 

11) zakaz lokalizacji nośników reklamowych i 
szyldów reklamowych na ogrodzeniach od 
strony dróg i przestrzeni publicznych; 

12) dopuszcza siň lokalizowanie nośników re-
klamowych na budynkach pod warunkiem, 
şe ich łņczna powierzchnia nie zajmie wiň-
cej niş 10% powierzchni łņcznej wszystkich 
elewacji danego budynku; 

13) dopuszcza siň lokalizowanie szyldów re-
klamowych na budynkach pod warunkiem, 
şe maksymalna powierzchnia jednego szyl-
du reklamowego wyniesie – 0,12m² oraz ich 
łņczna powierzchnia na danym budynku nie 
zajmie wiňcej niş 1% powierzchni elewacji 
budynku, na którym sņ zlokalizowane; 

14) pozostałe ustalenia dotyczņce kształtowania 
ładu przestrzennego zostały zawarte w 
ustaleniach szczegółowych dla poszczegól-
nych terenów oraz w § 10 dotyczņcym za-
sad ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

§ 8. Ustala siň zasady kształtowania zabudo-
wy i sposobów zagospodarowania terenu: 

1. odległośń zabudowy od linii rozgraniczajņcej 
dróg wewnňtrznych, nieoznaczonych na ry-
sunku planu minimum 5,0m; 

2. na terenach objňtych niniejszym planem 
obowiņzuje zakaz lokalizowania obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaşy powy-
şej 2 000m2; 

3. w zakresie sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urzņdzenia i uşytkowania 
terenu ustala siň, şe do czasu zagospodaro-
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wania terenów zgodnie z niniejszym planem, 
obowiņzuje ich wykorzystanie w sposób do-
tychczasowy; 

4. pozostałe ustalenia dotyczņce zasad kształ-
towania zabudowy i sposobów zagospoda-
rowania terenu zawarte zostały w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów; 

§ 9. Ustala siň zasady i warunki podziału nie-
ruchomości: 

1) w przypadku istniejņcych nierównoległych i 
nieprostopadłych podziałów działek do ukła-
du drogowego moşliwośń zachowania do-
tychczasowego kņta dla nowo tworzonych 
działek; 

2) nowe działki budowlane na terenach podle-
gajņcych podziałowi powinny mień po-
wierzchniň i kształt umoşliwiajņcy ich prawi-
dłowe zagospodarowanie, zapewnionņ do-
stňpnośń komunikacyjnņ do kaşdej działki 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

3) parametry działek budowlanych określone w 
niniejszej uchwale nie dotyczņ urzņdzeń in-
frastruktury technicznej oraz powstajņcych w 
wyniku regulacji stanu prawnego, której ce-
lem nie jest wydzielenie działek budowla-
nych, lecz poprawa warunków istniejņcego 
zagospodarowania; 

4) pozostałe ustalenia dotyczņce zasad i warun-
ków podziału nieruchomości zawarte zostały 
w ustaleniach szczegółowych dla poszcze-
gólnych terenów; 

§ 10. Ustala siň zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. na obszarze objňtym planem ustala siň na-
stňpujņce zasady ochrony środowiska oraz 
ochrony przyrody: 

a) dla działek budowlanych minimalnņ po-
wierzchniň biologicznie czynnņ, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi dla poszcze-
gólnych terenów; 

b) obowiņzek zachowania poziomu hałasu 
zgodnie z przepisami odrňbnymi dla tere-
nów chronionych akustycznie oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 

- MN, MW – jak dla terenów przeznaczo-
nych pod zabudowň mieszkaniowņ; 

- U, UZ – jak dla terenów przeznaczo-
nych na cele mieszkaniowo – usługo-
we; 

c) dopuszczalny poziom hałasu od dróg dla 
rodzajów terenów chronionych akustycz-
nie nie moşe przekraczań norm określo-
nych w przepisach odrňbnych; 

d) dopuszczalny poziom hałasu od pozosta-
łych obiektów i działalności bňdņcej ŝró-
dłem hałasu dla rodzajów terenów chro-
nionych akustycznie nie moşe przekraczań 
norm określonych w przepisach odrňb-
nych; 

e) utrzymanie wszystkich form zieleni urzņ-
dzonej i naturalnej, w ramach moşliwości, 
ze szczególnym uwzglňdnieniem terenów 
zieleni naturalnej, śródpolnej i parkowej; 

f) na terenach uznawanych jako naraşone na 
niebezpieczeństwo powodzi (oznaczonych 
na rysunku planu jako obszary nieobwa-
łowane naraşone na niebezpieczeństwo 
powodzi ZZ) obowiņzuje: 

- zakaz wykonywania robót oraz czynno-
ści, które mogņ utrudniń ochronň przed 
powodziņ, w szczególności wykonywa-
nia urzņdzeń wodnych oraz wznoszenia 
innych obiektów budowlanych, 

- zakaz zmiany ukształtowania terenu, 
składowania materiałów oraz wykony-
wania innych robót z wyjņtkiem robót 
zwiņzanych z budowņ i modernizacjņ 
wałów przeciwpowodziowych wraz z 
ich infrastrukturņ; 

g) zakaz składowania odpadów, czasowe 
gromadzenie odpadów wytwarzanych na 
obszarze planu zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 

h) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na środowisko, dla 
których sporzņdzenie raportu oddziaływa-
nia na środowisko jest obligatoryjne w ro-
zumieniu przepisów odrňbnych, z wyjņt-
kiem obiektów infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej; 

§ 11. Ustala siň zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej: 

1) W zakresie lokalizacji urzņdzeń sieciowych 
infrastruktury technicznej: 

a) plan dopuszcza budowň i modernizacjň 
sieci i urzņdzeń infrastruktury technicz-
nej w liniach rozgraniczajņcych dróg, w 
uzgodnieniu z właścicielem sieci oraz za-
rzņdcņ drogi w oparciu o przepisy od-
rňbne i oznaczonych symbolem graficz-
nym: 

- magistrale wodociņgowe; 

- sanitarne kolektory kanalizacyjne; 

- deszczowe kolektory kanalizacyjne; 

- magistrale ciepłownicze; 
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- magistrale gazowe; 

- napowietrzne linie elektroenergetycz-
ne wysokiego i średniego napiňcia; 

2) Ustala siň zasady uzbrojenia terenu w sieci 
infrastruktury technicznej: 

a) sieci infrastruktury technicznej oraz 
urzņdzenia z nimi zwiņzane naleşy lokali-
zowań w planowanych i istniejņcych pa-
sach drogowych, a w przypadku lokali-
zowania na innych terenach – w sposób 
podporzņdkowany określonej w planie 
funkcji terenu i nie kolidujņcy z plano-
wanņ zabudowņ; 

b) połoşenie i parametry techniczne sieci 
podlegajņ uszczegółowieniu w projek-
tach budowlanych; 

c) w pasach drogowych sieci infrastruktury 
technicznej powinny byń sytuowane z 
zachowaniem odległości pomiňdzy po-
szczególnymi sieciami oraz odległości 
od charakterystycznych linii pasa dro-
gowego, podlegajņ uszczegółowieniu w 
projektach budowlanych; 

d) w pasach drogowych ulic istniejņcych 
sieci infrastruktury technicznej uşytku 
powszechnego mogņ byń, w przypad-
kach uzasadnionych, sytuowane w spo-
sób inny niş przedstawione na rysunku 
planu, pod warunkiem wykazania w pro-
jekcie budowlanym, şe odmienne usytu-
owanie nie utrudni przewidzianej w pla-
nie przebudowy ulicy oraz usytuowania 
pozostałych sieci; 

e) w przekrojach istniejņcych i planowa-
nych pasów drogowych (poza jezdniami) 
naleşy uwzglňdniń lokalizacjň istniejņ-
cych i planowanych linii kablowych elek-
troenergetycznych niskiego i średniego 
napiňcia oraz istniejņcych i planowanych 
kablowych sieci teletechnicznych nie po-
kazanych na rysunku planu; parametry, 
szczegółowy przebieg i lokalizacja sieci 
określone zostanņ w projektach budow-
lanych; 

f) w pasach drogowych planowanych dróg 
wewnňtrznych nieokreślonych na rysun-
ku planu sieci infrastruktury technicznej 
lokalizowań zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 

g) rozdzielcze sieci infrastruktury technicz-
nej uşytku powszechnego naleşy projek-
towań i budowań uwzglňdniajņc potrze-
by określonej w planie zabudowy oraz 
potrzeby zabudowy na terenach przyle-
głych nie objňtych planem, a wskaza-

nych w studium jako tereny inwestycyj-
ne (potencjalni uşytkownicy sieci); 

h) przyłņcza nieruchomości do ciņgów 
ulicznych sieci infrastruktury technicznej 
powinny, w granicach pasa drogowego 
wyznaczonego liniami rozgraniczajņcy-
mi, przebiegań prostopadle do osi po-
dłuşnej ulicy; w technicznie uzasadnio-
nych wypadkach dopuszcza siň przebieg 
skośny pod katem nie mniejszym niş 
45O, do osi podłuşnej ulicy, o ile nie 
utrudni to przyłņczenia do sieci ulicznej 
nieruchomości sņsiednich; 

i) w przypadku konieczności przeprowa-
dzenia tranzytowych sieci infrastruktury 
technicznej nie pokazanych na rysunku 
planu wykonanie ich nie bňdzie sprzecz-
ne z ustaleniami planu pod warunkiem, 
şe ich przebieg nie bňdzie kolidował z 
istniejņcņ i planowana zabudowņ; 

j) stacje transformatorowe mogņ byń loka-
lizowane w granicach planu pod warun-
kiem nie naruszenia wynikajņcych z ni-
niejszego planu przepisów odrňbnych 
oraz warunków zabudowy i zagospoda-
rowania terenów sņsiednich – uszczegó-
łowienie w projekcie budowlanym; 

k) istniejņce linie elektroenergetyczne 15kV 
docelowo do skablowania; 

3) W zakresie zaopatrzenia w wodň, ustala siň: 

a) zasilanie w wodň z wodociņgu z sieci 
rozdzielczej zlokalizowanej wzdłuş istnie-
jņcych dróg; 

b) jako podstawň do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy 
systemu wodociņgowego naleşy przyjņń 
obowiņzujņce programy; 

c) budowň nowych odcinków sieci wodo-
ciņgowej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg poza pasami jezdni w uzgodnieniu 
z zarzņdcņ drogi; 

d) dopuszcza siň lokalizacjň sieci wodociņ-
gowej poza liniami rozgraniczajņcymi 
dróg pod warunkiem uzyskania zgody 
właściciela terenu i na warunkach okre-
ślonych przez zarzņdzajņcego sieciņ; 

e) przy realizacji nowych i przebudowie ist-
niejņcych ujňń i sieci wodociņgowych, w 
obszarze planu, obowiņzuje zapewnienie 
przeciwpoşarowego zaopatrzenia wod-
nego w zakresie ŝródeł zaopatrzenia i 
sieci hydrantów nadziemnych; 
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f) nakaz podłņczania nowych odbiorców 
do sieci wodociņgowej po jej wybudo-
waniu; 

4) W zakresie odprowadzania ścieków sani-
tarnych oraz wód opadowych, ustala siň: 

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do 
układu kanalizacyjnego; 

b) budowň nowych odcinków sieci kanali-
zacyjnej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg w uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi; 

c) moşliwośń utrzymania rozwiņzań indy-
widualnych do czasu objňcia poszcze-
gólnych terenów sieciņ kanalizacyjnņ; 

d) jako podstawň do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy 
układu kanalizacji ściekowej naleşy przy-
jņń obowiņzujņce programy; 

e) nakaz podłņczania nowych odbiorców 
do sieci kanalizacyjnej po jej wybudo-
waniu; 

f) zakaz odprowadzania wód opadowych 
zanieczyszczonych produktami organicz-
nymi, ropopochodnymi i mineralnymi 
do ciņgów kanalizacji deszczowej, do 
wód otwartych i do gruntu bez uprzed-
niego podczyszczenia; 

g) nakaz odprowadzania nadmiaru wód 
deszczowych, przekraczajņcych swojņ 
ilościņ chłonnośń gruntu, do sieci kanali-
zacji deszczowej; 

5) W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala siň: 

a) zasilanie w gaz ziemny przewodowy za 
pośrednictwem istniejņcej sieci; 

b) budowň nowych gazociņgów w liniach 
rozgraniczajņcych dróg, poza pasami 
jezdni zgodnie z wymogami przepisów 
odrňbnych w uzgodnieniu z właściwym 
zakładem gazowniczym i zarzņdcņ drogi; 

c) jako podstawň do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy 
sieci gazowej naleşy przyjņń obowiņzujņ-
ce programy; 

d) szafki gazowe (otwierane na zewnņtrz od 
strony ulicy) winny byń lokalizowane w 
linii ogrodzeń, w pozostałych przypad-
kach w miejscu uzgodnionym z zarzņdza-
jņcym sieciņ gazowņ; 

6) W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-
nņ, ustala siň: 

a) utrzymanie istniejņcej sieci elektroener-
getycznej; 

b) utrzymanie podstawowego ŝródła zasi-
lania w energiň elektrycznņ; 

c) zasilanie odbiorców w energiň elektrycz-
nņ za pośrednictwem istniejņcych i no-
woprojektowanych stacji transformato-
rowych; 

d) budowň oświetlenia ulicznego w liniach 
rozgraniczajņcych dróg; 

e) moşliwośń budowy projektowanych i 
przebudowy istniejņcych sieci elektro-
energetycznych na warunkach określo-
nych przez właściwy zakład energetycz-
ny i zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

f) moşliwośń budowy nowych stacji trans-
formatorowych napowietrznych lub 
wnňtrzowych w zaleşności od zapotrze-
bowania mocy oraz moşliwości tech-
nicznych na danym terenie; 

g) dla stacji transformatorowych i linii elek-
troenergetycznych zakłada siň wymóg 
zapewnienia niezbňdnego dostňpu dla 
ich budowy i eksploatacji; 

h) utrzymanie korytarza wolnego od bu-
dynków mieszkalnych i innych o charak-
terze chronionym, określonych w przepi-
sach odrňbnych o szerokości po 7,5m od 
osi istniejņcej i projektowanej linii na-
powietrznej 15kV, nie dotyczy kablowych 
linii elektroenergetycznych; 

7) W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala 
siň: 

a) moşliwośń zaopatrzenia z lokalnych ŝró-
deł ciepła zgodnie z przepisami odrňb-
nymi przy wykorzystaniu urzņdzeń o wy-
sokim poziomie czystości emisji; 

b) moşliwośń zaopatrzenia w ciepło z miej-
skiej sieci ciepłowniczej; 

8) W zakresie telekomunikacji, ustala siň: 

a) budowň sieci telekomunikacyjnej naleşy 
realizowań w oparciu o warunki tech-
niczne wydane przez dysponenta sieci; 

9) W zakresie gospodarki odpadami, ustala 
siň; 

a) obsługň zgodnie z gospodarkņ określonņ 
w Planie Gospodarki Odpadami i z prze-
pisami odrňbnymi; 

b) w przypadku powstawania, zwłaszcza w 
zakładach przemysłowych, odpadów z 
grupy niebezpiecznych, które ze wzglňdu 
na pochodzenie, skład chemiczny, biolo-
giczny bņdŝ inne właściwości mogņ sta-
nowiń zagroşenie dla ludzi bņdŝ środo-
wiska, obowiņzuje czasowe ich prze-
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chowywanie w szczelnych pojemnikach 
na terenie własnej nieruchomości, po 
czym transportowanie do zakładów prze-
twórczych, a czňści nie nadajņce siň do 
wykorzystania – na miejsca składowania, 
specjalnie dla tych odpadów wyznaczo-
ne; 

10) W zakresie melioracji; 

a) moşliwośń zmiany urzņdzeń melioracji 
wodnych szczegółowych w przypadku 
budowy i przebudowy jakichkolwiek 
obiektów budowlanych, w sposób umoş-
liwiajņcy prawidłowe funkcjonowanie 
urzņdzeń melioracyjnych oraz zapewnia-
jņcych swobodny przepływ wód w dziale 
drenarskim, zgodnie z projektem uzgod-
nionym z właściwym zarzņdcņ; 

b) moşliwośń wykorzystania rowów melio-
racyjnych jako odbiorników wód opa-
dowych; 

§ 12. Ustala siň zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji: 

1) Układ komunikacyjny tworzņ drogi oznaczo-
ne na rysunku planu: KDZ, KDL, KDD; 

2) Układ komunikacyjny składa siň z dróg zbior-
czych, lokalnych i dojazdowych. Sņ to drogi 
istniejņce, których trasy zostały wykorzystane 
w planie oraz projektowane, których przebieg 
ustalono w niniejszym planie; 

3) W granicach obszaru objňtego planem do-
puszcza siň lokalizowanie niewyznaczonych 
na rysunku planu urzņdzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej, w tym komunikacyjnych, 
niezbňdnych dla obsługi terenu; 

4) Ustanawia siň moşliwośń zmiany urzņdzeń 
melioracji wodnych szczegółowych przypad-
ku budowy i przebudowy obiektów, zgodnie 
z § 11 pkt 10a, na terenach dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 2KDL, 
27KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD, 32KDD; 

5) Ustanawia siň zakaz lokalizowania w pasach 
drogowych istniejņcych i projektowanych 
ulic nowych obiektów budowlanych niesłu-
şņcych komunikacyjnej funkcji ulicy, innych 
niş sieci infrastruktury technicznej uşytku 
powszechnego oraz przyłņczy do tych sieci 
sytuowanych z zachowaniem zasad określo-
nych w obowiņzujņcych przepisach, o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowiņ inaczej; 

6) Rozwiņzania wynikajņce z etapowej realizacji 
układu komunikacyjnego (ulic, ścieşek rowe-
rowych, przystanków komunikacji zbiorowej) 
i róşniņce siň od rozwiņzań docelowych uzna-
je siň za tymczasowe; 

7) W liniach rozgraniczajņcych ulicy dopuszcza 
siň umieszczenie ciņgów infrastruktury 
wspólnego uşytku oraz odcinków przyłņczy 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami i na 
warunkach zarzņdcy ulicy; 

8) Na terenach przeznaczonych na cele komuni-
kacji, ustala siň nastňpujņce zasady zagospo-
darowania: 

a) obowiņzuje lokalizowanie chodników dla 
pieszych, minimum jednostronnie na te-
renach zabudowanych; 

b) moşliwośń lokalizowania obiektów małej 
architektury, jak: słupy ogłoszeniowe, 
ławki, elementy dekoracyjne, itp., w li-
niach rozgraniczajņcych dróg za zgodņ za-
rzņdcy drogi; 

9) W zakresie wyznaczania miejsc parkingo-
wych lub postojowych na danej nieruchomo-
ści ustala siň nastňpujņce wielkości (o ile 
ustalenia szczegółowe nie mówiņ inaczej): 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 
minimum 2 stanowiska na jednņ działkň 
budowlanņ, wliczajņc miejsca garaşowe; 

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 
minimum 1 stanowisko na kaşdy lokal 
mieszkalny; 

c) biura, urzňdy – minimum 30 stanowisk na 
1000m2 powierzchni uşytkowej budynków; 

d) obiekty handlowe, usługi – minimum 30 
stanowisk na 1000m2 powierzchni uşyt-
kowej budynków; 

e) szpitale, przychodnie – minimum 5 sta-
nowisk na 1000m2 powierzchni uşytkowej 
budynków; 

f) dla wyşej wymienionych funkcji obowiņ-
zuje zapewnienie dodatkowego miejsca 
postojowego dla osoby niepełnosprawnej, 
za wyjņtkiem pkt 9 a. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 21MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w formie 
wolnostojņcej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
20% powierzchni działki budowlanej; 
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b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 0,4; 

d) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe, a dla budyn-
ków gospodarczo – garaşowych jako 
jednokondygnacyjnych – 5,0m; 

e) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30° do 45°, a dla 
budynków gospodarczych i garaşowych 
od 20° do 40°; 

f) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e, f na-
leşy stosowań odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
40% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym wydzielonej dział-
ki budowlanej; 

b) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe; 

c) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30°do 45°; 

d) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 1 000m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego 
pasa drogowego minimum 70°; 

 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 21MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 
19KDD, 20KDD oraz utrzymanie istniejņ-
cej obsługi z drogi klasy KDL zlokalizo-
wanej poza obszarem objňtym planem; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej ustala siň minimum 2 sta-
nowiska na jednņ działkň budowlanņ, 
wliczajņc miejsca garaşowe; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) ustala siň lokalizacjň jednego budynku 
gospodarczo – garaşowego w formie 
wolnostojņcej lub wbudowanej w budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynku go-
spodarczo – garaşowego na działkach 
budowlanych w odległości mniejszej niş 
3m od granicy z sņsiedniņ działkņ bu-
dowlanņ lub bezpośrednio przy granicy; 

c) ustala siň lokalizacjň ogrodzeń fronto-
wych działek zgodnie z liniami rozgrani-
czajņcymi dróg wyznaczonych planem, 
dopuszcza siň ich wycofanie nie wiňcej 
niş 1,5m w głņb działki w miejscach sy-
tuowania bram wjazdowych oraz w 
przypadku konieczności ominiňcia istnie-
jņcych przeszkód (np. drzew, urzņdzeń 
infrastruktury technicznej itp.); 

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z 
przňsłami z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

e) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu 
do najwyşszego punktu ogrodzenia; 

f) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 
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9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-

wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

10) na terenach oznaczonych jako obszary nie-
obwałowane naraşone na niebezpieczeń-
stwo powodzi ustala siň: 

a) zakaz lokalizacji budynków; 

b) zakaz wykonywania robót oraz czynno-
ści, które mogņ utrudniń ochronň przed 
powodziņ, w szczególności wykonywa-
nia urzņdzeń wodnych oraz wznoszenia 
innych obiektów budowlanych; 

c) zakaz zmiany ukształtowania terenu, 
składowania materiałów oraz wykony-
wania innych robót z wyjņtkiem robót 
zwiņzanych z budowņ i przebudowņ wa-
łów przeciwpowodziowych wraz z ich in-
frastrukturņ; 

11) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15 %. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 25MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w formie 
wolnostojņcej lub bliŝniaczej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
30% powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 40% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 0,6; 

d) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe, a dla budyn-
ków gospodarczo – garaşowych jako 
jednokondygnacyjnych – 5,0m; 

e) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30° do 45°, a dla 
budynków gospodarczych i garaşowych 
od 20° do 40°; 

f) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e, f na-

leşy stosowań odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
40% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym wydzielonej dział-
ki budowlanej; 

b) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe; 

c) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30°do 45°; 

d) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 1 000m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego 
pasa drogowego minimum 70°; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 25MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 26KDD; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej ustala siň minimum 2 sta-
nowiska na jednņ działkň budowlanņ, 
wliczajņc miejsca garaşowe; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 
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8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala siň: 

a) ustala siň lokalizacjň jednego budynku 
gospodarczo – garaşowego w formie 
wolnostojņcej lub wbudowanej w budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynku go-
spodarczo – garaşowego na działkach 
budowlanych w odległości mniejszej niş 
3m od granicy z sņsiedniņ działkņ bu-
dowlanņ lub bezpośrednio przy granicy; 

c) ustala siň lokalizacjň ogrodzeń fronto-
wych działek zgodnie z liniami rozgrani-
czajņcymi dróg wyznaczonych planem, 
dopuszcza siň ich wycofanie nie wiňcej 
niş 1,5m w głņb działki w miejscach sy-
tuowania bram wjazdowych oraz w 
przypadku konieczności ominiňcia istnie-
jņcych przeszkód (np. drzew, urzņdzeń 
infrastruktury technicznej itp.); 

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z 
przňsłami z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

e) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu 
do najwyşszego punktu ogrodzenia; 

f) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15%. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 26MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w formie 
wolnostojņcej lub bliŝniaczej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
30% powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 40% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 0,6; 

d) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 

w tym poddasze uşytkowe, a dla budyn-
ków gospodarczo – garaşowych jako 
jednokondygnacyjnych – 5,0m; 

e) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30° do 45°, a dla 
budynków gospodarczych i garaşowych 
od 20° do 40°; 

f) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e, f na-
leşy stosowań odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
40% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym wydzielonej dział-
ki budowlanej; 

b) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe; 

c) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30°do 45°; 

d) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 1 000m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego 
pasa drogowego minimum 70°; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 26MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 
26KDD, 27KDD; 
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b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0 m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej ustala siň minimum 2 sta-
nowiska na jednņ działkň budowlanņ, 
wliczajņc miejsca garaşowe; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) ustala siň lokalizacjň jednego budynku 
gospodarczo – garaşowego w formie 
wolnostojņcej lub wbudowanej w budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynku go-
spodarczo – garaşowego na działkach 
budowlanych w odległości mniejszej niş 
3m od granicy z sņsiedniņ działkņ bu-
dowlanņ lub bezpośrednio przy granicy; 

c) ustala siň lokalizacjň ogrodzeń fronto-
wych działek zgodnie z liniami rozgrani-
czajņcymi dróg wyznaczonych planem, 
dopuszcza siň ich wycofanie nie wiňcej 
niş 1,5m w głņb działki w miejscach sy-
tuowania bram wjazdowych oraz w 
przypadku konieczności ominiňcia istnie-
jņcych przeszkód (np. drzew, urzņdzeń 
infrastruktury technicznej itp.); 

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z 
przňsłami z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

e) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu 
do najwyşszego punktu ogrodzenia; 

f) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15 %. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 27MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w formie 
wolnostojņcej lub bliŝniaczej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
30% powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 40% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 0,6; 

d) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe, a dla budyn-
ków gospodarczo – garaşowych jako 
jednokondygnacyjnych – 5,0m; 

e) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30° do 45°, a dla 
budynków gospodarczych i garaşowych 
od 20° do 40°; 

f) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e, f na-
leşy stosowań odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
40% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym wydzielonej dział-
ki budowlanej; 

b) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe; 

c) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30°do 45°; 

d) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 1 000m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 
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c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego 
pasa drogowego minimum 70°; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 27MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 
26KDD, 27KDD; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej ustala siň minimum 2 sta-
nowiska na jednņ działkň budowlanņ, 
wliczajņc miejsca garaşowe; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) ustala siň lokalizacjň jednego budynku 
gospodarczo – garaşowego w formie 
wolnostojņcej lub wbudowanej w budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynku go-
spodarczo – garaşowego na działkach 
budowlanych w odległości mniejszej niş 
3 m od granicy z sņsiedniņ działkņ bu-
dowlanņ lub bezpośrednio przy granicy; 

c) ustala siň lokalizacjň ogrodzeń fronto-
wych działek zgodnie z liniami rozgrani-
czajņcymi dróg wyznaczonych planem, 
dopuszcza siň ich wycofanie nie wiňcej 
niş 1,5m w głņb działki w miejscach sy-
tuowania bram wjazdowych oraz w 
przypadku konieczności ominiňcia istnie-
jņcych przeszkód (np. drzew, urzņdzeń 
infrastruktury technicznej itp.); 

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z 
przňsłami z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

e) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu 
do najwyşszego punktu ogrodzenia; 

f) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

a) na terenie 27MN zlokalizowane sņ urzņ-
dzenia melioracji wodnych szczegóło-
wych; 

10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15%. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 28MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w formie 
wolnostojņcej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
20% powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 0,4; 

d) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe, a dla budyn-
ków gospodarczo – garaşowych jako 
jednokondygnacyjnych – 5,0m; 

e) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30° do 45°, a dla 
budynków gospodarczych i garaşowych 
od 20° do 40°; 

f) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e, f na-
leşy stosowań odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
40% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym wydzielonej dział-
ki budowlanej; 

b) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe; 
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c) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30°do 45°; 

d) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 1 000m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego 
pasa drogowego minimum 70°; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 28MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 2KDL, 
28KDD, 29KDD; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej ustala siň minimum 2 sta-
nowiska na jednņ działkň budowlanņ, 
wliczajņc miejsca garaşowe; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) ustala siň lokalizacjň jednego budynku 
gospodarczo – garaşowego w formie 
wolnostojņcej lub wbudowanej w budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynku go-
spodarczo – garaşowego na działkach 
budowlanych w odległości mniejszej niş 
3m od granicy z sņsiedniņ działkņ bu-
dowlanņ lub bezpośrednio przy granicy; 

c) ustala siň lokalizacjň ogrodzeń fronto-
wych działek zgodnie z liniami rozgrani-

czajņcymi dróg wyznaczonych planem, 
dopuszcza siň ich wycofanie nie wiňcej 
niş 1,5m w głņb działki w miejscach sy-
tuowania bram wjazdowych oraz w 
przypadku konieczności ominiňcia istnie-
jņcych przeszkód (np. drzew, urzņdzeń 
infrastruktury technicznej itp.); 

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z 
przňsłami z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

e) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu 
do najwyşszego punktu ogrodzenia; 

f) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

a) na terenie 28MN zlokalizowane sņ urzņ-
dzenia melioracji wodnych szczegóło-
wych; 

10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15%. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 29MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w formie 
wolnostojņcej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
20% powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 0,4; 

d) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe, a dla budyn-
ków gospodarczo – garaşowych jako 
jednokondygnacyjnych – 5,0m; 

e) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30° do 45°, a dla 
budynków gospodarczych i garaşowych 
od 20° do 40°; 

f) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 
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g) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e, f na-
leşy stosowań odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
40% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym wydzielonej dział-
ki budowlanej; 

b) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe; 

c) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30°do 45°; 

d) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 1 000m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego 
pasa drogowego minimum 70°; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 29MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 2KDL, 
28KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD, 32KDD, 
34KDD; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej ustala siň minimum 2 sta-
nowiska na jednņ działkň budowlanņ, 
wliczajņc miejsca garaşowe; 

 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) ustala siň lokalizacjň jednego budynku 
gospodarczo – garaşowego w formie 
wolnostojņcej lub wbudowanej w budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynku go-
spodarczo – garaşowego na działkach 
budowlanych w odległości mniejszej niş 
3m od granicy z sņsiedniņ działkņ bu-
dowlanņ lub bezpośrednio przy granicy; 

c) ustala siň lokalizacjň ogrodzeń fronto-
wych działek zgodnie z liniami rozgrani-
czajņcymi dróg wyznaczonych planem, 
dopuszcza siň ich wycofanie nie wiňcej 
niş 1,5m w głņb działki w miejscach sy-
tuowania bram wjazdowych oraz w 
przypadku konieczności ominiňcia istnie-
jņcych przeszkód (np. drzew, urzņdzeń 
infrastruktury technicznej itp.); 

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z 
przňsłami z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

e) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu 
do najwyşszego punktu ogrodzenia; 

f) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

a) na terenie 29MN zlokalizowane sņ urzņ-
dzenia melioracji wodnych szczegóło-
wych; 

10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15%. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 30MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w formie 
wolnostojņcej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
20% powierzchni działki budowlanej; 
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b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 0,4; 

d) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe, a dla budyn-
ków gospodarczo – garaşowych jako 
jednokondygnacyjnych – 5,0m; 

e) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30° do 45°, a dla 
budynków gospodarczych i garaşowych 
od 20° do 40°; 

f) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e, f na-
leşy stosowań odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
40% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym wydzielonej dział-
ki budowlanej; 

b) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe; 

c) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30°do 45°; 

d) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 1 000m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego 
pasa drogowego minimum 70°; 

 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 30MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 2KDL, 
32KDD, 34KDD, 35KDD, 36KDD; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej ustala siň minimum 2 sta-
nowiska na jednņ działkň budowlanņ, 
wliczajņc miejsca garaşowe; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) ustala siň lokalizacjň jednego budynku 
gospodarczo – garaşowego w formie 
wolnostojņcej lub wbudowanej w budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynku go-
spodarczo – garaşowego na działkach 
budowlanych w odległości mniejszej niş 
3m od granicy z sņsiedniņ działkņ bu-
dowlanņ lub bezpośrednio przy granicy; 

c) ustala siň lokalizacjň ogrodzeń fronto-
wych działek zgodnie z liniami rozgrani-
czajņcymi dróg wyznaczonych planem, 
dopuszcza siň ich wycofanie nie wiňcej 
niş 1,5m w głņb działki w miejscach sy-
tuowania bram wjazdowych oraz w 
przypadku konieczności ominiňcia istnie-
jņcych przeszkód (np. drzew, urzņdzeń 
infrastruktury technicznej itp.); 

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z 
przňsłami z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

e) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu 
do najwyşszego punktu ogrodzenia; 

f) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

a) na terenie 30MN zlokalizowane sņ urzņ-
dzenia melioracji wodnych szczegóło-
wych; 
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10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-

czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15%. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 31MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w formie 
wolnostojņcej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
20% powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 0,4; 

d) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe, a dla budyn-
ków gospodarczo – garaşowych jako 
jednokondygnacyjnych – 5,0m; 

e) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30° do 45°, a dla 
budynków gospodarczych i garaşowych 
od 20° do 40°; 

f) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e, f na-
leşy stosowań odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
40% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym wydzielonej dział-
ki budowlanej; 

b) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe; 

c) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30°do 45°; 

d) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 1 000m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego 
pasa drogowego minimum 70°; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 31MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 
33KDD, 34KDD, 35KDD; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej ustala siň minimum 2 sta-
nowiska na jednņ działkň budowlanņ, 
wliczajņc miejsca garaşowe; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) ustala siň lokalizacjň jednego budynku 
gospodarczo – garaşowego w formie 
wolnostojņcej lub wbudowanej w budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym; 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynku go-
spodarczo – garaşowego na działkach 
budowlanych w odległości mniejszej niş 
3m od granicy z sņsiedniņ działkņ bu-
dowlanņ lub bezpośrednio przy granicy; 

c) ustala siň lokalizacjň ogrodzeń fronto-
wych działek zgodnie z liniami rozgrani-
czajņcymi dróg wyznaczonych planem, 
dopuszcza siň ich wycofanie nie wiňcej 
niş 1,5m w głņb działki w miejscach sy-
tuowania bram wjazdowych oraz w 
przypadku konieczności ominiňcia istnie-
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jņcych przeszkód (np. drzew, urzņdzeń 
infrastruktury technicznej itp.); 

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z 
przňsłami z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

e) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu 
do najwyşszego punktu ogrodzenia; 

f) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15%. 

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 32MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w formie 
wolnostojņcej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
20% powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 0,4; 

d) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe, a dla budyn-
ków gospodarczo – garaşowych jako 
jednokondygnacyjnych – 5,0m; 

e) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30° do 45°, a dla 
budynków gospodarczych i garaşowych 
od 20° do 40°; 

f) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e, f na-
leşy stosowań odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
40% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym wydzielonej dział-
ki budowlanej; 

b) wysokośń zabudowy do 9,0m, przy czym 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe; 

c) dachy wielospadowe o kņcie pochylenia 
połaci dachowych od 30°do 45°; 

d) zakaz stosowania pokryń dachowych w 
kolorze niebieskim i w kolorach jaskra-
wych; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 1 000m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego 
pasa drogowego minimum 70°; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 32MN z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 
34KDD, 35KDD, 36KDD; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej ustala siň minimum 2 sta-
nowiska na jednņ działkň budowlanņ, 
wliczajņc miejsca garaşowe; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) ustala siň lokalizacjň jednego budynku 
gospodarczo – garaşowego w formie 
wolnostojņcej lub wbudowanej w budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym; 
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b) dopuszcza siň lokalizacjň budynku go-
spodarczo – garaşowego na działkach 
budowlanych w odległości mniejszej niş 
3m od granicy z sņsiedniņ działkņ bu-
dowlanņ lub bezpośrednio przy granicy; 

c) ustala siň lokalizacjň ogrodzeń fronto-
wych działek zgodnie z liniami rozgrani-
czajņcymi dróg wyznaczonych planem, 
dopuszcza siň ich wycofanie nie wiňcej 
niş 1,5m w głņb działki w miejscach sy-
tuowania bram wjazdowych oraz w 
przypadku konieczności ominiňcia istnie-
jņcych przeszkód (np. drzew, urzņdzeń 
infrastruktury technicznej itp.); 

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z 
przňsłami z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

e) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu 
do najwyşszego punktu ogrodzenia; 

f) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15%. 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MW ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
80% powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 10% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 2,4; 

d) wysokośń zabudowy do 12m, przy czym 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe od 30° 
do 40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) lokalizacja usług w pierwszej kondygna-
cji budynków o przeznaczeniu podsta-
wowym; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 230m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 8mb; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 1MW z dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 
24KDD, 25DD oraz utrzymanie istniejņcej 
obsługi komunikacyjnej z drogi klasy 
KDD zlokalizowanej poza obszarem objň-
tym planem; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej ustala siň minimum 1 sta-
nowisko na kaşdy lokal; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 25 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) moşliwośń lokalizacji budynku bezpo-
średnio przy granicy działki; 

b) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z 
przňsłami z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

c) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu 
do najwyşszego punktu ogrodzenia; 

d) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

e) zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg 
publicznych; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 
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10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-

czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15%. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2MW ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
30% powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 20% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 1,2; 

d) wysokośń zabudowy do 14m, przy czym 
maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne; 

e) dachy płaskie lub dwuspadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych od 20°do 
40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
30% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym; 

b) lokalizacja usług w pierwszej kondygna-
cji budynków o przeznaczeniu podsta-
wowym; 

c) moşliwośń lokalizacji budynków wolno-
stojņcych; 

d) wysokośń zabudowy do 10m, przy czym 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych od 20°do 
40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 4000m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 30mb; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 2MW – utrzymanie ist-
niejņcej obsługi komunikacyjnej z drogi 
zlokalizowanej poza obszarem objňtym 
planem; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej ustala siň minimum 1 sta-
nowisko na kaşdy lokal mieszkalny oraz 
dodatkowe stanowisko dla osoby nie-
pełnosprawnej; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) zakaz lokalizacji budynków wolnostojņ-
cych o przeznaczeniu gospodarczo – ga-
raşowym; 

b) zakaz lokalizacji ogrodzeń; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15%. 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3MW ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
30% powierzchni działki budowlanej; 
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b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 20% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 1,2; 

d) wysokośń zabudowy do 14m, przy czym 
maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne; 

e) dachy płaskie lub dwuspadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych od 20°do 
40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
30% powierzchni zabudowy o przezna-
czeniu podstawowym; 

b) lokalizacja usług w pierwszej kondygna-
cji budynków o przeznaczeniu podsta-
wowym; 

c) moşliwośń lokalizacji budynków wolno-
stojņcych; 

d) wysokośń zabudowy do 10m, przy czym 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe o kņcie 
pochylenia połaci dachowych od 20°do 
40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 4000m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 30mb; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 3MW z drogi oznaczonej 
na rysunku planu 1KDZ; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej ustala siň minimum 1 sta-
nowisko na kaşdy lokal mieszkalny oraz 
dodatkowe stanowisko dla osoby nie-
pełnosprawnej; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) zakaz lokalizacji budynków wolnostojņ-
cych o przeznaczeniu gospodarczo – ga-
raşowym; 

b) zakaz lokalizacji ogrodzeń; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

a) na terenie 3MW zlokalizowane sņ urzņ-
dzenia melioracji wodnych szczegóło-
wych; 

10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15%. 

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7U ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
80% powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 10% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 2,4; 

d) wysokośń zabudowy do 15m, przy czym 
maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe od 30° 
do 40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 
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4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-

dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) zakaz lokalizacji lokali mieszkaniowych w 
pierwszej kondygnacji budynku; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 400m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego 
pasa drogowego minimum 70°; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 7U z istniejņcych z dróg 
klas KDZ i KDD zlokalizowanych poza 
obszarem objňtym planem; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 6,0 m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 10 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej ustala siň minimum 2 sta-
nowiska na kaşdy lokal; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z 
przňsłami z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

b) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu 
do najwyşszego punktu ogrodzenia; 

c) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

d) zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg 
publicznych; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

a) dopuszcza siň lokalizacjň na terenie 7U 
przepompowni ścieków komunalnych; 

10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15%. 

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 8U ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu podstawowym w za-
kresie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 
80% powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 10% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 2,4; 

d) wysokośń zabudowy do 12m, przy czym 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze uşytkowe; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe od 30° 
do 40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy o przeznaczeniu uzupełniajņcym w 
zakresie jej budowy: 

a) zakaz lokalizacji lokali mieszkaniowych w 
pierwszej kondygnacji budynku; 

5) w zakresie warunków podziału nierucho-
mości i parametrów działki budowlanej 
obowiņzujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 400m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej dział-
ki budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego 
pasa drogowego minimum 70°; 

6) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 8U z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 24KDD, 
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25KDD oraz utrzymanie istniejņcej ob-
sługi komunikacyjnej z drogi klasy KDL 
zlokalizowanej poza obszarem objňtym 
planem; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 10 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

d) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej ustala siň minimum 1 sta-
nowisko na kaşdy lokal; 

8) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

a) moşliwośń lokalizacji budynku bezpo-
średnio przy granicy działki; 

b) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z 
przňsłami z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych; 

c) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu 
do najwyşszego punktu ogrodzenia; 

d) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

e) zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg 
publicznych; 

9) w zakresie infrastruktury technicznej obo-
wiņzujņ odpowiednie ustalenia zawarte w 
§ 11; 

10) wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu war-
tości nieruchomości wynosi 15%. 

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 9U ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa; 

2) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy o przeznaczeniu podstawowym w zakre-
sie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30% powierzchni działki budow-
lanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,2; 

d) wysokośń zabudowy do 12m, przy czym 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w 
tym poddasze uşytkowe; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe od 30° 
do 40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej obowiņ-
zujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 400m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego pa-
sa drogowego minimum 70°; 

4) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 9U z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KDZ, 26KDD 
oraz utrzymanie istniejņcej obsługi komu-
nikacyjnej z drogi klasy KDZ zlokalizowa-
nej poza obszarem objňtym planem; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

6) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala siň: 

a) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z przň-
słami z prefabrykowanych elementów be-
tonowych; 

b) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu do 
najwyşszego punktu ogrodzenia; 

c) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

d) zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg 
publicznych; 

7) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ odpowiednie ustalenia zawarte w § 11; 

a) na terenie 9U zlokalizowane sņ urzņdzenia 
melioracji wodnych szczegółowych; 
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8) wartośń stawki procentowej słuşņcej nalicza-

niu opłaty wynikajņcej ze wzrostu wartości 
nieruchomości wynosi 15%. 

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 10U ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa; 

2) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy o przeznaczeniu podstawowym w zakre-
sie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30% powierzchni działki budow-
lanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,2; 

d) wysokośń zabudowy do 12m, przy czym 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w 
tym poddasze uşytkowe; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe od 30° 
do 40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej obowiņ-
zujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 400m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego pa-
sa drogowego minimum 70°; 

4) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 10U z drogi klasy KDZ zlo-
kalizowanej poza obszarem objňtym pla-
nem; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

6) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala siň: 

a) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z przň-
słami z prefabrykowanych elementów be-
tonowych; 

b) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu do 
najwyşszego punktu ogrodzenia; 

c) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

d) zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg 
publicznych; 

7) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ odpowiednie ustalenia zawarte w § 11; 

8) wartośń stawki procentowej słuşņcej nalicza-
niu opłaty wynikajņcej ze wzrostu wartości 
nieruchomości wynosi 15%. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 11U ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa; 

2) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy o przeznaczeniu podstawowym w zakre-
sie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30% powierzchni działki budow-
lanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,2; 

d) wysokośń zabudowy do 12m, przy czym 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w 
tym poddasze uşytkowe; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe od 30° 
do 40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej obowiņ-
zujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 400m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego pa-
sa drogowego minimum 70°; 
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4) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 11U z dróg klasy KDZ zlo-
kalizowanych poza obszarem objňtym 
planem; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

6) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala siň: 

a) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z przň-
słami z prefabrykowanych elementów be-
tonowych; 

b) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu do 
najwyşszego punktu ogrodzenia; 

c) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

d) zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg 
publicznych; 

7) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ odpowiednie ustalenia zawarte w § 11; 

8) wartośń stawki procentowej słuşņcej nalicza-
niu opłaty wynikajņcej ze wzrostu wartości 
nieruchomości wynosi 15%. 

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1UA ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usług administracji; 

2) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy o przeznaczeniu podstawowym w zakre-
sie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30% powierzchni działki budow-
lanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,2; 

d) wysokośń zabudowy do 12m, przy czym 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w 
tym poddasze uşytkowe; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe od 30° 
do 40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej obowiņ-
zujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 400m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego pa-
sa drogowego minimum 70°; 

4) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 1UA z drogi klasy KDZ zlo-
kalizowanej poza obszarem objňtym pla-
nem; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

6) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala siň: 

a) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z przň-
słami z prefabrykowanych elementów be-
tonowych; 

b) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu do 
najwyşszego punktu ogrodzenia; 

c) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

d) zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg 
publicznych; 

7) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ odpowiednie ustalenia zawarte w § 11; 

8) wartośń stawki procentowej słuşņcej nalicza-
niu opłaty wynikajņcej ze wzrostu wartości 
nieruchomości wynosi 15%. 

§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1UZ ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usług zdrowia; 
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2) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-

wy o przeznaczeniu podstawowym w zakre-
sie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30% powierzchni działki budow-
lanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,2; 

d) wysokośń zabudowy do 12m, przy czym 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w 
tym poddasze uşytkowe; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe od 30° 
do 40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej obowiņ-
zujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 400m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego pa-
sa drogowego minimum 70°; 

4) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 1UZ z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 23KDD; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

6) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala siň: 

a) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z przň-
słami z prefabrykowanych elementów be-
tonowych; 

b) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu do 
najwyşszego punktu ogrodzenia; 

c) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

d) zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg 
publicznych; 

7) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ odpowiednie ustalenia zawarte w § 11; 

8) wartośń stawki procentowej słuşņcej nalicza-
niu opłaty wynikajņcej ze wzrostu wartości 
nieruchomości wynosi 15%. 

§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2UZ ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usług zdrowia; 

2) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy o przeznaczeniu podstawowym w zakre-
sie jej budowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30% powierzchni działki budow-
lanej; 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,2; 

d) wysokośń zabudowy do 12m, przy czym 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w 
tym poddasze uşytkowe; 

e) dachy płaskie lub wielospadowe od 30° 
do 40°; 

f) w odniesieniu do zabudowy istniejņcej 
powyşsze ustalenia lit. a, b, c, d, e naleşy 
stosowań odpowiednio w ramach doko-
nywanej zmiany; 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomo-
ści i parametrów działki budowlanej obowiņ-
zujņ: 

a) powierzchnia nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 400m2, 

b) szerokośń frontu nowowydzielonej działki 
budowlanej nie mniejsza niş 20mb; 

c) kņt połoşenia wydzielonych działek bu-
dowlanych w stosunku do przyległego pa-
sa drogowego minimum 70°; 

4) w zakresie określenia linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 2UZ z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 23KDD; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 3 – 474 – Poz. 117 
 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

c) w zakresie zapewnienia miejsc postojo-
wych dla zabudowy usługowej ustala siň 
minimum 30 stanowisk na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

6) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala siň: 

a) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z przň-
słami z prefabrykowanych elementów be-
tonowych; 

b) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu do 
najwyşszego punktu ogrodzenia; 

c) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

d) zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg 
publicznych; 

7) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ odpowiednie ustalenia zawarte w § 11; 

8) wartośń stawki procentowej słuşņcej nalicza-
niu opłaty wynikajņcej ze wzrostu wartości 
nieruchomości wynosi 15%. 

§ 33. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1RŁ ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – łņki; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy i sposo-
bów zagospodarowania terenu obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizowania budynków; 

3) w terenie 1RŁ zlokalizowana jest linia elek-
troenergetyczne 15kV ze strefņ ograniczone-
go uşytkowania o szerokości po 7,5m od osi 
linii; 

4) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ odpowiednie ustalenia zawarte w § 11; 

5) wartośń stawki procentowej słuşņcej nalicza-
niu opłaty wynikajņcej ze wzrostu wartości 
nieruchomości wynosi 15%. 

§ 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1KS ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren obsługi 
komunikacji – parkingi; 

2) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy o przeznaczeniu podstawowym w zakre-
sie jej budowy: 

a) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 5% powierzchni wydzielonej 
działki budowlanej; 

b) ustala siň zachowanie istniejņcej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej z moşliwościņ przebudowy i re-
montu; 

3) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala 
siň: 

a) obsługa terenu 1KS z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 24KDD; 

b) moşliwośń wyznaczania dróg wewnňtrz-
nych o minimalnej szerokości 8,0m; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala siň: 

a) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i z przň-
słami z prefabrykowanych elementów be-
tonowych; 

b) wysokośń ogrodzeń do 1,6m, mierzņc od 
poziomu chodnika lub poziomu terenu do 
najwyşszego punktu ogrodzenia; 

c) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeń w 
formie şywopłotów do wysokości 1,2m; 

d) zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg 
publicznych; 

5) w zakresie infrastruktury technicznej obowiņ-
zujņ odpowiednie ustalenia zawarte w § 11; 

6) wartośń stawki procentowej słuşņcej nalicza-
niu opłaty wynikajņcej ze wzrostu wartości 
nieruchomości wynosi 15%. 

§ 35. Dla poszczególnych dróg, oznaczonych 
na rysunku planu, ustala siň: 

 
Lp. Symbol odcinka 

drogi oznaczonego 
na rysunku planu 

Droga  
publiczna 

Klasa drogi Zarzņdca drogi Szerokośń w liniach 
rozgraniczajņcych 

Uwagi 

1. 1KDZ + zbiorcza gminna 18, 0 – 24, 0 m projektowana 

2. 2KDL + lokalna gminna 12,0 m  istniejņca  
poszerzana 

3. 19KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 

4. 20KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 

5. 23KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 

6. 24KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  istniejņca  
poszerzana 
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7. 25KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 

8. 26KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 

9. 27KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 

10. 28KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  istniejņca  
poszerzana 

11. 29KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 

12. 30KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 

12. 31KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 

13. 32KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 

14. 33KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 

15. 34KDD + dojazdowa gminna 10,0 – 14,0 m istniejņca  
poszerzana 

16. 35KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 

17. 36KDD + dojazdowa gminna 12,0 m  projektowana 

 

Rozdział 3 
Ustalenia końcowe 

§ 36. Wykonanie uchwały powierza siň Bur-
mistrzowi Miasta Płońsk. 

§ 37.1. W zwiņzku ze wzrostem wartości nie-
ruchomości w wyniku uchwalenia planu, usta-
nawia siň opłatň z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości; 

2. Wartośń stawki procentowej słuşņcej nali-
czaniu opłaty określa siň ustaleniach szczegóło-
wych. 

§ 38. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Płońsku: 

Zygmunt Aleksandrowicz 
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Załņcznik nr 9 
do uchwały nr LXXXIII/466/10 

Rady Miejskiej w Płońsku 
z dnia 21 paŝdziernika 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany  
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk  

zatwierdzonego uchwałņ nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997r.  
(Dz.U. Woj. Ciech. z 1998r. Nr 1, poz. 3) dla wybranych obszarów miasta Płońsk I etap realizacji. 

 
Dnia 24 stycznia 2008r. podjňto uchwałň nr XXVIII/151/08 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 stycznia 2008r. w 

sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Płońsk zatwierdzonego uchwałņ nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997r. (Dz.U. 
Woj. Ciech. z 1998r. nr 1, poz. 3) dla wybranych obszarów miasta Płońsk. 

Dnia 23 września podjňto uchwałň nr LXXX/462/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 września 2010r. zmienia-
jņcņ uchwałň nr XXVIII/151/08 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk zatwierdzonego 
uchwałņ nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997r. (Dz.U. Woj. Ciech. z 1998r. nr 1, poz. 3) 
dla wybranych obszarów miasta Płońsk, która rozdzieliła uchwałň o przystņpieniu do sporzņdzenia planu miejsco-
wego na 2 etapy realizacji: I etap realizacji, obejmujņcy załņczniki nr 2, 4, 5, 6, 7, 8 oraz II etap realizacji, obejmujņcy 
załņczniki nr 1 i 3. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Płońsku przyjmuje nastňpujņce rozstrzygniňcia w sprawie rozpatrzenia 
uwag do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk zatwierdzonego 
uchwałņ nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997r. (Dz.U. Woj. Ciech. z 1998r. Nr 1, poz. 3) 
dla wybranych obszarów miasta Płońsk I etap realizacji: 

Projekt zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk zatwierdzonego 
uchwałņ nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997r. (Dz.U. Woj. Ciech. z 1998r. Nr 1, poz. 3) 
dla wybranych obszarów miasta Płońsk wraz z prognozņ oddziaływania na środowisko został trzykrotnie wyłoşony 
do publicznego wglņdu w dniach od 31.08.2009r. do 28.09.2009r., w dniach od 07.12.2009r. do 06.01.2010r. oraz w 
dniach od 29.04.2010r. do 28.05.2010r. 

W wyznaczonych terminach składania uwag – do dnia 16.10.2009r. w przypadku pierwszego wyłoşenia do pu-
blicznego wglņdu wpłynňło 14 uwag, z czego 8 zostało rozpatrzonych negatywnie, w tym 5 w zakresie załņczników 
obejmujņcych I etap realizacji, do dnia 26.01.2010r. w przypadku drugiego wyłoşenia do publicznego wglņdu wpły-
nňło 11 uwag, z czego 8 zostało rozpatrzonych negatywnie, w tym 4 w zakresie załņczników obejmujņcych I etap 
realizacji, natomiast do dnia 14.06.2010r. w przypadku trzeciego wyłoşenia do publicznego wglņdu wpłynňło 5 
uwag, z czego şadna nie została rozpatrzona negatywnie. 

 

Uwagi wniesione do projektu planu w zakresie załņczników obejmujņcych I etap realizacji po pierwszym wyłoşeniu 
do publicznego wglņdu: 

1. Uwaga wniesiona 22.09.2009r. 

Przez: Wolert Katarzyna, zam. Szerominek, ul. Płońska 3, 09-100 Płońsk 

Treśń uwagi: Uwaga dotyczy zmniejszenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 
600m2. 

Uwaga dotyczy terenów 21MN, RŁ. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwagi – uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: Zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk 
przewidujņ zagospodarowanie terenów odległych od śródmieścia (w tym tereny ramach strefy VII, w obrňbie 
której znajduje siň działka objňta uwagņ) jako tereny zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej, co wyklucza moş-
liwośń zmniejszenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do poziomu 600m2. 

2. Uwaga wniesiona 05.10.2009r. 

Przez: Jan Białołňcki, ul. Wieczorków 52, 09-100 Płońsk 

Treśń uwagi: Uwaga dotyczy zmniejszenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 
750m2, zmniejszenia szerokości frontu działki do 22 m. 

Uwaga dotyczy terenu 21MN. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwagi – uwaga rozpatrzona czňściowo negatywnie. 

Uzasadnienie: Zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk 
przewidujņ zagospodarowanie terenów odległych od śródmieścia (w tym tereny ramach strefy VII, w obrňbie 
której znajduje siň działka objňta uwagņ) jako tereny zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej, co wyklucza moş-
liwośń zmniejszenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do poziomu 750m2. Uwaga 
dot. zmniejszenia szerokości frontu działki została uwzglňdniona. 
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3. Uwaga wniesiona 14.10.2009r. 

Przez: Koperski Jacek i Anna, Dudek Hanna, Wņsiewski Tomasz, Wróblewski Bogusław, właściciele posesji przy 
ul. Grunwaldzkiej B,C,D, E. 

Treśń uwagi: Uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem 10U 
oraz lokalizacji drogi publicznej w sņsiedztwie właścicieli działek składajņcych uwagň. 

Uwaga dotyczy terenu 10U. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwagi – uwaga rozpatrzona czňściowo negatywnie. 

Uzasadnienie: Rozwiņzania komunikacyjne terenu przy ul. Grunwaldzkiej wynikajņ z wcześniejszej koncepcji za-
gospodarowania tego terenu przyjňtej przez miasto Płońsk. Lokalizacja drogi publicznej o parametrach drogi do-
jazdowej ma na celu ułatwienie obsługi działek znajdujņcych siň na terenie zabudowy usługowej oznaczonej 
symbolem 10U. Uwaga dot. zmiany przeznaczenia terenu zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 10U zo-
stała uwzglňdniona. 

4. Uwaga wniesiona 15.10.2009r. 

Przez: Anna i Jacek Kowalscy, Marianna Kazimierczak, zamieszkali w Płońsku 

ul. Grunwaldzka 16 

Treśń uwagi: Uwaga dotyczy zwiňkszenia wysokości zabudowy, zmniejszenia ilości miejsc parkingowych, zwiňk-
szenia maksymalnego wskaŝnika intensywności zabudowy, zwiňkszenia maksymalnej powierzchni zabudowy, 
zmniejszenia minimalnego wskaŝnika powierzchni biologicznie czynnej, szerokości drogi klasy dojazdowej prze-
biegajņcej czňściowo przez grunty wnoszņcych uwagň. 

Uwaga dotyczy terenu 9U. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwagi – uwaga rozpatrzona czňściowo negatywnie. 

Uzasadnienie: Rozwiņzania komunikacyjne terenu przy ul. Grunwaldzkiej wynikajņ z wcześniejszej koncepcji za-
gospodarowania tego terenu przyjňtej przez miasto Płońsk. Lokalizacja drogi publicznej o parametrach drogi do-
jazdowej ma na celu ułatwienie obsługi działek znajdujņcych siň na terenie właścicieli działek wnoszņcych o 
zmniejszenie jej parametrów. Uwagi dot. zmiany parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz ilości 
miejsc parkingowych zostały czňściowo uwzglňdnione. 

5. Uwaga wniesiona 16.10.2009r. 

Przez: Bogusław Kaniewski, zam. Kucice 57, 09-164 Kucice 

Treśń uwagi: Uwaga dotyczy zwiňkszenia wysokości zabudowy, zmniejszenia ilości miejsc parkingowych, zwiňk-
szenia maksymalnego wskaŝnika intensywności zabudowy, zwiňkszenia maksymalnej powierzchni zabudowy, 
zmniejszenia minimalnego wskaŝnika powierzchni biologicznie czynnej, zmniejszenia minimalnej szerokości 
drogi wewnňtrznej, zmiany przeznaczenia uzupełniajņcego, zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

Uwaga dotyczy terenu 7U. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwagi – uwaga rozpatrzona czňściowo negatywnie. 

Uzasadnienie: Uwaga dot. zwiňkszenia maksymalnej wysokości zabudowy nie została uwzglňdniona z uwagi na 
koniecznośń dopasowania projektowanej zabudowy do zabudowy istniejņcej, zlokalizowanej w najblişszym sņ-
siedztwie. Uwagi dot. zmiany parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy, zmiany przebiegu nieprzekra-
czalnej linii zabudowy, szerokości drogi wewnňtrznej oraz ilości miejsc parkingowych zostały czňściowo 
uwzglňdnione. 

Uwagi wniesione do projektu planu w zakresie załņczników obejmujņcych I etap realizacji po drugim wyłoşeniu do 
publicznego wglņdu: 

1. Uwaga wniesiona 16.12.2009r. 

Przez: Marek Adamuszewski, ul. Wieczorków 115, 09-100 Płońsk 

Treśń uwagi: Uwaga dotyczy zmniejszenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 
800m2, zmniejszenia szerokości frontu działki do 20m. 

Uwaga dotyczy terenów 1KDD, 5KDD, 6KDD, 12KDD, 16KDD, 2MN, 6MN, 11MN, 17MN, 18MN. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwagi – uwaga rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie: Zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk 
przewidujņ zagospodarowanie terenów odległych od śródmieścia (w tym tereny ramach strefy VII, w obrňbie 
której znajduje siň działka objňta uwagņ) jako tereny zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej, co wyklucza moş-
liwośń zmniejszenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do poziomu 800m2. 

2. Uwaga wniesiona 14.01.2010r. 

Przez: Jan Białołňcki, ul. Wieczorków 52a, 09-100 Płońsk 

Treśń uwagi: Uwaga dotyczy zmniejszenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 800-
900 m2, przesuniňcia nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku rzeki Płonki. 

Uwaga dotyczy terenów 19KDD, 20KDD, 21MN, RŁ, WS. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwagi – uwaga rozpatrzona negatywnie. 
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Uzasadnienie: Zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk 
przewidujņ zagospodarowanie terenów odległych od śródmieścia (w tym tereny ramach strefy VII, w obrňbie 
której znajduje siň działka objňta uwagņ) jako tereny zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej, co wyklucza moş-
liwośń zmniejszenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do poziomu 800-900m2. Nie-
przekraczalna linia zabudowy wyznaczona została z zachowaniem bezpiecznej odległości od nieobwałowanych 
obszarów naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi, zachowujņc jednocześnie 50% powierzchni nowo wydzie-
lonej działki budowlanej dla której nieprzekraczalne linie zabudowy umoşliwiajņ zabudowň. 

3. Uwaga wniesiona 19.01.2010r. 

Przez: Katarzyna Wolert, ul.Płońska 3, 09-100 Płońsk 

Treśń uwagi: Uwaga dotyczy przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 110kV przechodzņcej przez dział-
kň wnoszņcej uwagň, uwzglňdnienia drogi dojazdowej do działek, zmniejszenia minimalnej powierzchni nowo 
wydzielonej działki budowlanej do 1000m2. 

Uwaga dotyczy terenów 21MN, RŁ. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwagi – uwaga rozpatrzona czňściowo negatywnie. 

Uzasadnienie: Rysunek planu przedstawia jako element informacyjny orientacyjny przebieg projektowanej linii 
elektroenergetycznej 110kV przechodzņcej przez zachodniņ czňśń miasta Płońsk, jej przebieg moşe byń zmieniony 
w oparciu o projekt budowlany. Zapisy planu uwzglňdniajņ pozostałe uwagi. 

4. Uwaga wniesiona 25.01.2010r. 

Przez: Bogusław Kaniewski, zam. Kucice 57, 09-164 Kucice 

Treśń uwagi: Uwaga dotyczy zmniejszenia minimalnej szerokości drogi wewnňtrznej. 

Uwaga dotyczy terenu 7U. 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwagi – uwaga rozpatrzona czňściowo negatywnie 

Uzasadnienie: Droga wewnňtrzna nie obejmuje drogi poşarowej, zapisy planu nie ustalajņ parametrów dot. dróg 
poşarowych, obowiņzujņ przepisy odrňbne. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Płońsku: 

Zygmunt Aleksandrowicz 
 
 

Załņcznik nr 10 
do uchwały nr LXXXIII/466/10 

Rady Miejskiej w Płońsku 
z dnia 21 paŝdziernika 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w Płońsku dotyczņce sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej zapisanych w zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Płońsk zatwierdzonego uchwałņ nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997r. (Dz.U. 
Woj. Ciech. z 1998r. Nr 1, poz. 3) dla wybranych obszarów miasta Płońsk I etap realizacji 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Płońsku dokonała rozstrzy-
gniňcia w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej zwiņzane ze zmianņ miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk zatwierdzonego uchwałņ nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w 
Płońsku z dnia 19 listopada 1997r. (Dz.U. Woj. Ciech. z 1998r. nr 1, poz. 3) dla wybranych obszarów miasta Płońsk 
I etap realizacji bňdņ realizowane i finansowane zgodnie z obowiņzujņcym Planem Rozwoju Lokalnego miasta 
Płońsk na lata 2005-2013 i programami realizacji zadań wieloletnich miasta Płońsk. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ujňte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
naleşņce do zadań własnych miasta obejmņ: 

- budowň nowych dróg oraz ich poszerzeń (zbiorcze, lokalne i dojazdowe) o powierzchni łņcznie około  
32 670m2; 

3. Inwestycje realizowane przez miasto Płońsk bňdņ finansowane z nastňpujņcych ŝródeł: 

- środki własne budşetu miasta; 

- środki innych instytucji i budşetu państwa w ramach programów inwestycyjnych krajowych i miňdzynaro-
dowych; 

- kredyty i poşyczki uzyskane za zgodņ Rady Miejskiej w Płońsku; 

- środki prywatne (porozumienia publiczno - prywatne). 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 3 – 485 – Poz. 117,118 
 

Realizacja zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk zatwierdzo-
nego uchwałņ nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997r. (Dz.U. Woj. Ciech. z 1998r. nr 
1, poz. 3) dla wybranych obszarów miasta Płońsk I etap realizacji spowoduje wpływy do budşetu miasta z nastň-
pujņcych ŝródeł: z tytułu opłaty planistycznej (pobieranej w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu), z tytułu 
wzrostu podatku od wartości nieruchomości (w zwiņzku ze zmianņ sposobu zagospodarowania i z innņ niş do-
tychczasowa funkcjņ) oraz z tytułu opłaty adiacenckiej. 

4. Projektowane w planie inwestycje oszacowano w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowe-
go na kwotň rzňdu 11 686 425 pln, w tym: 

- obciņşenia finansowe zwiņzane z nabyciem gruntów: 571 725 pln, 

- obciņşenia finansowe zwiņzane z kosztami budowy infrastruktury i zagospodarowaniem terenu:  
11 114 700 pln, 

Powyşsze dane finansowe zostały podane na podstawie prognozy finansowej skutków uchwalenia przedmioto-
wego planu, sporzņdzonej w trakcie procedury planistycznej. Podane powyşej koszty sņ szacunkowe i mogņ ulec 
zmianie przy dokładnym określeniu w wyniku opracowania szczegółowych projektów technicznych. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Płońsku: 

Zygmunt Aleksandrowicz 
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ZARZĄDZENIE Nr 329/2010 

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO 

 z dnia 31 grudnia 2010 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  
w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2011 roku. 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z póŝn. zm.1)) 
zarzņdza siň, co nastňpuje:  

§ 1. Ustala siň średni miesiňczny koszt utrzy-
mania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 
im. Wandy Olňdzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Le-
gionowie w 2011 roku w wysokości 2.270zł 
(słownie złotych: dwa tysiņce dwieście siedem-
dziesiņt. 

 

§ 2. Wykonanie zarzņdzenia powierza siň Se-
kretarzowi Miasta Legionowo. 

§ 3. Zarzņdzenie wchodzi w şycie z pierw-
szym dniem miesiņca nastňpujņcego po miesiņ-
cu, w którym zarzņdzenie zostało opublikowane 
w Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazo-
wieckiego. 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 202, poz. 1551 i Nr 219, 
poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 
40, poz. 229 i Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842 i Nr 221, 
poz. 1738. 

 
 Prezydent Miasta: 

mgr Roman Smogorzewski 
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