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1Ł w ”arŁ 2 ustŁ 1 wykre`la się wyrawenie: 
ｭnauczyciela ”eJniącego inne stanowisko kierow-

nicze w szkole, a takweｬ  

2Ł wykre`la się tre`ć ”arŁ 3  
 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy Lubrza.  

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 
dni od ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa O”olskiegoŁ  
 

Przewodniczący 

Rady Gminy Lubrza 

Krzysztof Sobstyl 

2 39 

241 

 
2 40 

UCHWAIA NR XXXVIł380/08 

RADY MIASTA OPOLA 

 

z dnia 25 wrze`nia 2008 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie Szczepanowic w Opolu  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  

Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 

984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 

z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  

Nr 173 poz. 1218), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r.  

Nr 123, ”ozŁ 803) oraz w związku z uchwaJą  
Nr XLVIII/500/05 Rady Miasta Opola z dnia 23 

czerwca 2005 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”o-

rządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu, 

”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu ”lanu z usta-

leniami Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta Opola 

(uchwaJa Nr XXXVIIł505ł2001 Rady Miasta O”o-

la z dnia 22 lutego 2001 rŁ i uchwaJa Nr LIVł 
602/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 

2005 r.), Rada Miasta Opola uchwala, co nastę-
puje: 

 

Prze”isy ogólne 

Ustalenia w”rowadzające 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”o-

darowania przestrzennego w rejonie Szczepano-

wic w Opolu zwany dalej planem. 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek 
”lanu, stanowiący zaJącznik nr 1Ł 

3Ł źaJącznikami do uchwaJy są ”onadto: 

1) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do ”rojektu ”lanu, stanowiący zaJącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz o zasadach ich finansowania, stanowią-
cy zaJącznik nr 3Ł 

4Ł Ustalenia obejmujące obowiązkowy ”rzed-

miot ”lanu, okre`lony w artŁ 15 ustŁ 2 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu ”rzestrzennym, ujęte są w ”ostaci: 
1) ”rze”isów ogólnych ｦ ustaleL w”rowadza-

jących, okre`lających zakres s”raw regulowanych 
uchwaJą i zawierających obja`nienia uwytych ter-

minów i ”ojęć; 
2) ”rze”isów ogólnych ｦ ustaleL ws”ólnych, 

odnoszących się do ”ostanowieL ws”ólnych dla 
wszystkich lub większo`ci terenów, wyznaczo-

nych w obszarze objętym granicami ”lanu; 
3) ustaleL szczegóJowych, odnoszących się do 

”oszczególnych terenów wyznaczonych w obsza-

rze objętym granicami ”lanuŁ 
5Ł Ustalenia okre`lone w ustŁ 4 obowiązują 

JącznieŁ 
 

§ 2Ł Granice ”lanu, ”rzedstawione na rysunku 

”lanu, stanowią: od ”óJnocy ｦ tereny kolejowe 

(linia relacji Opole ｦ WrocJaw), od wschodu ｦ 

ulica Kra”kowicka, od ”oJudnia ｦ ciek wodny  

i gminna droga ”olna ”omiędzy Szcze”anowica-

mi, a Wójtową Wsią oraz ulŁ Stawowa, od za-

chodu ｦ gminna droga polna oraz tereny kolejo-

we, z wyJączeniem terenów zamkniętych ozna-

czonych na rysunku planu symbolami 1 KK i 1 IS, 

zgodnie z rysunkiem planu.  

 

§ 3Ł1Ł Ilekroć jest mowa o: 
1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniej-

szą uchwaJę Rady Miasta O”ola; 
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2) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy 
zawarte w niniejszej uchwale; 

3) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:2000; 

4) ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi; 

5) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem, w obszarze które-

go obowiązują ustalenia; 
6) przeznaczeniu terenu ｦ rozumie się ”rzez to 

kategorie zagos”odarowania, dziaJalno`ci lub gru-

py tych kategorii, które dominują w danym tere-

nie; 

7) uzu”eJniającym ”rzeznaczeniu terenu ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie terenu, któ-
re mowe uzu”eJniać lub wzbogacać ”rzeznaczenie 
”odstawowe jednocze`nie w granicach terenu  
i na ”oszczególnych dziaJkach, w s”osób okre`lo-

ny w ustaleniach ”lanu, nie ”rzekraczając 30% 
”owierzchni terenu i 30% ”owierzchni uwytkowej 
budynku funkcji podstawowej; 

8) urządzeniach i obiektach towarzyszących ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć urządzenia budowlane  
i obiekty za”ewniające mowliwo`ć uwytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-

Jącza i urządzenia instalacyjne, ”rzejazdy, ogro-

dzenia, ”lace ”ostojowe, ”lace ”od `mietniki, 
wiaty, budynki gospodarcze; 

9) kalenicowym usytuowaniu budynku ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć usytuowanie gJównej kaleni-

cy dwu- lub wielospadowego dachu budynku 

równolegle w stosunku do osi ”rzylegJego terenu 
za”ewniającego obsJugę komunikacyjną, z do-

”uszczalnym odchyleniem do 10°; 
10) szczytowym usytuowaniu budynku ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć usytuowanie gJównej kale-

nicy dwu- lub wielospadowego dachu budynku 

”rosto”adle w stosunku do osi ”rzylegJego terenu 
za”ewniającego obsJugę komunikacyjną, z do-

”uszczalnym odchyleniem do 10°; 
11) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć linię, wzdJuw której nalewy sy-

tuować obiekty kubaturowe oraz okre`lone  
w ustaleniach planu rodzaje budowli naziemnych 

nie będące liniami ”rzesyJowymi i sieciami uzbro-

jenia terenu, uwzględniając mowliwo`ć ”rzekro-

czenia linii elementem budynku o powierzchni nie 

większej niw 25% ”Jaszczyzny budynku ”rzylega-

jącej do obowiązującej linii zabudowy, nie więcej 
niw na odlegJo`ć 1,5 m;  

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na 
którym do”uszcza się wznoszenie obiektów kuba-

turowych oraz okre`lonych w ustaleniach ”lanu 
rodzajów budowli naziemnych nie będących li-
niami ”rzesyJowymi i sieciami uzbrojenia terenu, 
uwzględniając mowliwo`ć ”rzekroczenia linii ele-

mentem obiektu o ”owierzchni nie większej niw 
25% ”Jaszczyzny obiektu ”rzylegającej do linii 

zabudowy, nie więcej niw na odlegJo`ć 1,5 m; 
13) dominancie przestrzennej ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć obiekt budowlany który koncentruje 
uwagę obserwatora w ”ewnym obszarze i nie 
”rzekracza 15 m wysoko`ci; 

14) akcencie architektonicznym ｦ nalewy ”rzez 

to rozumieć czę`ć obiektu budowlanego lub 
obiekt maJej architektury, który koncentruje uwa-

gę obserwatorów w najbliwszym jego otoczeniu, 
lub w pewnym kierunku na osi widokowej; zada-

niem akcentu architektonicznego jest m.in. peJ-
nienie funkcji Jatwo za”amiętywanych symboli; 

15) dachu ”Jaskim ｦ dach o kącie nachylenia 
od 0° do 10°; 

16) przestrzeni publicznej ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć teren i ”rzestrzeL nad tym terenem, w ob-

rębie linii rozgraniczających dróg i ulic, węzJów ko-

munikacyjnych, ciągów ”ieszo-jezdnych i ciągów 
”ieszych, a takwe usJug ”ublicznych i zieleni; 

17) zakazie lokalizacji budynków (budynków 
mieszkalnych, budynków gos”odarczych, garawy 
wolnostojących) ｦ nalewy ”rzez to rozumieć zakaz 
zwiększania liczby budynków (budynków miesz-

kalnych, budynków gos”odarczych, garawy wol-

nostojących) na terenieŁ 
 

2Ł Ilekroć jest mowa o ”rzeznaczeniu terenu 
na: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć jeden budynek miesz-

kalny jednorodzinny lub zes”óJ takich budynków 
wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami 
związanymi z ich obsJugą; 

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć lokalizację budynku 
mieszkalnego, zawierającego 3 lub więcej miesz-

kaL albo zes”oJu takich budynków wraz z obiek-

tami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi  
z ich obsJugą; 

3) zabudowę zamieszkania zbiorowego ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć obiekty czasowego zamieszkiwa-

nia uczniów, studentów i ”racowników, w tym 
internaty, bursy, domy studenckie i asystenckie, 

hotele pracownicze, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi i urządzeniami związanymi z ich obsJugą; 

4) mieszkanie towarzyszące ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć czę`ć budynku niemieszkalnego, w któ-
rej znajduje się 1 mieszkanie; 

5) usJugi ｦ nalewy ”rzez to rozumieć usJugi han-

dlu detalicznego, usJugi gastronomii, usJugi z zakre-

su obsJugi ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw, usJugi kul-

tury, usJugi administracji, usJugi o”ieki zdrowotnej, 
usJugi s”ortu i rekreacji, usJugi o`wiaty wraz  
z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związa-

nymi z ich obsJugą; 
6) usJugi handlu detalicznego ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć dziaJalno`ć związaną ze s”rzedawą deta-
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liczną towarów z wyJączeniem s”rzedawy ”aliw 
do ”ojazdów mechanicznych; 

7) usJugi gastronomii ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć funkcjonowanie restauracji, barów, kawiar-

ni, herbaciarni, ”ubów, winiarni, cukierni, ”lacó-
wek gastronomiczno ｦ kulturalno - rekreacyjnych; 

8) usJugi z zakresu obsJugi ludno`ci lub ”rzed-

siębiorstw ｦ nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć 
związaną z obsJugą nieruchomo`ci, wynajem i wy-

”owyczanie, usJugi ”rojektowe lub badawcze, dzia-

Jalno`ć ”rawniczą, notarialną, rachunkowo`ć, dzia-

Jalno`ć związaną z ”o`rednictwem finansowym, 
doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, dzia-

Jalno`ć informatyczną, ”o`rednictwo, dziaJalno`ć  
w zakresie reklamy lub informacji, drobne usJugi n”Ł 
fotografia, poligrafia, gabinety kosmetyczne, fry-

zjerstwo, ”ralnia, szewc na”rawa artykuJów ”rze-

znaczenia osobistego i uwytku domowego it”Ł, dzia-

Jalno`ć biur i agencji turystycznych, usJugi ”rze-

wodnickie, informacja turystyczna, dziaJalno`ć 
usJugowa mająca na celu za”ewnienie komfortu 
fizycznego, dziaJalno`ć o`rodków i ”lacówek edu-

kacyjnych, ksztaJcenie, ”rowadzenie kursów i szko-

leL, siedziby związków zawodowych i gos”odar-

czych, stowarzyszeL a takwe dziaJalno`ć firm ”ocz-

towych i telekomunikacyjnych; 

9) usJugi o”ieki zdrowotnej ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć funkcjonowanie sz”itali, ”oradni, ”rzy-

chodni, gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych, 
wJobków, domów o”ieki, hos”icjów;  

10) usJugi kultury ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
funkcjonowanie galerii i wystaw, klubów mu-

zycznych, literackich, czytelni, bibliotek, domów 
kultury, `wietlic it”Ł oraz obiektów kultu religijne-

go, takich jak ko`cioJy wraz z obiektami admini-

stracji i uzu”eJniających funkcji towarzyszących; 
11) usJugi administracji ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć funkcjonowanie administracji, obrony narodo-

wej, obowiązkowych ubez”ieczeL s”oJecznych  
i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

bankowo`ci; 
12) usJugi s”ortu i rekreacji ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć kryte obiekty s”ortowe i rekreacyjne oraz 
terenowe urządzenia s”ortowe, wraz z obiektami 
towarzyszącymi; 

13) usJugi z zakresu obsJugi komunikacji ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć związaną ze 
s”rzedawą ”aliw do ”ojazdów mechanicznych, 
myjnie samochodowe, wy”owyczalnie ”ojazdów 
mechanicznych, warsztaty naprawcze, stacje 

diagnostyczne za wyjątkiem autozJomów; 

14) usJugi o`wiaty ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
funkcjonowanie publicznych i niepublicznych pla-

cówek o`wiatowych, takich jak: ”rzedszkola, szkoJy 
”odstawowe, gimnazja, o`rodki szkolno - wycho-

wawcze wraz z urządzeniami i obiektami towarzy-

szącymi; 
15) obsJugę ”rodukcji w gos”odarstwach rol-

nych, hodowlanych, ogrodniczych ｦ nalewy ”rzez 

to rozumieć lokalizację budynku lub zes”oJu bu-

dynków związanych z ”rodukcją rolną, hodowla-

ną i ogrodniczą; 
16) dziaJalno`ć usJugowo-”rodukcyjną ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć związaną ze 
s”rzedawą, na”rawą, wytwórstwem wszelkich 
towarów, oraz usJugi handlu detalicznego, obsJugi 
ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw, administracji, obsJu-

gi komunikacji; 

17) zieleL urządzoną ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć zagos”odarowanie zielenią niską i wysoką,  
z ”rzewagą zieleni wysokiej wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, takimi jak ”lace zabaw, `ciewki 
piesze i rowerowe, obiekty maJej architektury,  
a takwe terenowe obiekty s”ortu i rekreacji; 

18) zieleL ｦ nalewy ”rzez to rozumieć zago-

s”odarowanie zielenią niską i wysoką; 
19) zieleL izolacyjną ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć zagos”odarowanie zielenią niską, `rednią  
i wysoką z wykorzystaniem gatunków zimozielo-

nych, w s”osób ograniczający uciąwliwo`ci; 
20) ciąg ”ieszo-jezdny ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ulicę w strefie zamieszkania, bez wyodręb-

nionej jezdni i chodników o nawierzchni rozbieral-

nej; 

21) tereny komunikacji ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”arkingi, garawe i zajezdnie autobusoweŁ 
 

3Ł Niezdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć 
zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) ustawą z dnia 7 li”ca 1994 rŁ ｦ Prawo bu-

dowlane; 

3) przepisami wykonawczymi do wywej wy-

mienionych ustaw oraz ustawami związanymi  
z planowaniem przestrzennym i przepisami wyko-

nawczymi do nich. 

 

§ 4Ł1Ł Na rysunku ”lanu obowiązującymi usta-

leniami są: 
1) oznaczenia ogólne: 
a) granice obszaru objętego ”lanem miejsco-

wym, 

b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia; 

2) elementy kompozycji: 

a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

c) dominanty przestrzenne, 

d) akcenty architektoniczne; 

3) oznaczenia ”rzeznaczenia terenów; 
4) oznaczenia dotyczące ochrony `rodowiska 

kulturowego i przyrodniczego: 

a) granica strefy ｭśｬ ochrony eks”ozycji, 
b) obiekty zabytkowe, 

c) kapliczki zabytkowe, 

d) drzewostan istniejący do zachowaniaŁ 
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2. Niewymienione w ust. 1, pozostaJe elemen-

ty rysunku, mają charakter informacyjnyŁ 
 

Ustalenia ws”ólne 

 

§ 5Ł1Ł Ustala się ws”ólne zasady zagos”oda-

rowania terenu i ksztaJtowania zabudowy, obo-

wiązujące na obszarze o”racowania ”lanu: 
1) ze względu na ”oJowenie w zasięgu GJów-

nych źbiorników Wód Podziemnych: nr 335 
Krapkowice ｦ Strzelce Opolskie, nr 336 Niecka 

Opolska, nr 333 Opole ｦ Zawadzkie ｦ Obszaru 

Najwywszej Ochrony, obowiązują ustalenia § 8 
ustŁ 3, ustŁ 4 i ustŁ 9 uchwaJy; 

2) dla drzewostanu istniejącego do zachowa-

nia obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
a) konserwacja, odtwarzanie i uzu”eJnianie 

ubytków od”owiednimi gatunkami drzew, 
b) zakaz wycinania, 

c) do”uszcza się wycinanie drzew i zakrze-

wieL, je`li są chore, ”owodują zagrowenie wycia, 
mienia lub bez”ieczeLstwa uwytkowania ulic albo 
uniemowliwiają realizację ”rzeznaczenia wskaza-

nego niniejszym planem; 

3) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjo-

nowanie ”owoduje emisję haJasu ”rzekraczającą 
do”uszczalne normy okre`lone w ”rze”isach od-

rębnych; 
4) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lem: 

a) MN wskazuje się jako ”rzy”orządkowane 
rodzajowi ｭtereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnejｬ z do”uszczalnym ”oziomem haJasu 
okre`lonym w ”rze”isach odrębnych, 

b) UO, Uź wskazuje się jako ”rzy”orządkowa-

ne rodzajowi ｭtereny zabudowy związanej ze 
staJym lub czasowym ”obytem dzieci i mJodzie-

wyｬ z do”uszczalnym ”oziomem haJasu okre`lo-

nym w ”rze”isach odrębnych, 
c) MW, wskazuje się jako ”rzy”orządkowane 

rodzajowi ｭtereny zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnejｬ z do”uszczalnym ”oziomem haJasu 
okre`lonym w ”rze”isach odrębnych, 

d) US wskazuje się jako ”rzy”orządkowane ro-

dzajowi ｭtereny rekreacyjno - wy”oczynkoweｬ  
z do”uszczalnym ”oziomem haJasu okre`lonym  
w ”rze”isach odrębnych, 

e) MWłU, MNłU wskazuje się jako ”rzy”orząd-

kowane rodzajowi ｭtereny mieszkaniowo - usJu-

goweｬ z do”uszczalnym ”oziomem haJasu okre-

`lonym w ”rze”isach odrębnych; 
5) zakaz lokalizacji nowych budynków i urzą-

dzeL nie związanych z gos”odarką drogową lub 
”otrzebami ruchu, w liniach rozgraniczających 
ulic z wyjątkiem: 

a) urządzeL technicznych związanych z infra-

strukturą ”odziemną i ””ow,  
b) elementów maJej architektury; 

6) zakaz umieszczania od strony terenów ”u-

blicznych na elewacjach budynków tablic rekla-

mowych niezwiązanych bez”o`rednio z ”rzezna-

czeniem obiektu lub jego czę`ci; 
7) do”uszcza się umieszczanie tablic reklamo-

wych i informacyjnych instytucji oraz szyldów 
skle”ów i ”rzedsiębiorstw: 

a) w rejonie wej`cia lub w miejscach związa-

nych z witryną na wszystkich terenach, 
b) na terenach bez”o`rednio ”rzylegJych do te-

renów 1KŚź, 2KŚZ, 3KDZ, 4KDZ (L) bez ograni-

czeL; 
8) caJkowite zagos”odarowanie gruntu rodzi-

mego oraz gruntu biologicznie czynnego, pocho-

dzącego z ”rzemieszczeL ziemnych na obszarze 
zagos”odarowanej nieruchomo`ci lub na innym 
wskazanym terenie ”od warunkiem, we ich zasto-

sowanie nie s”owoduje ”rzekroczeL wymaganych 
standardów jako`ci gleby i ziemi okre`lonych  
w ”rze”isach odrębnychŁ 

2. Ustala się ws”ólne zasady zagos”odarowa-

nia terenu i ksztaJtowania zabudowy, obowiązu-

jące na ”oszczególnych gru”ach terenów, wy-

dzielonych liniami rozgraniczającymi na obszarze 
o”racowania ”lanu, o ile ustalenia szczegóJowe 
nie stanowią inaczej: 

1) na terenach MN, MNU, 1 U, 2 UA, 3 US,  

7 U, 9 U, 10 UK, 11 U, 12 UK, 14 U, 15 U,  

2 U/ZP, 6 U/ZP: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy dla te-

renów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 

30% ”owierzchni dziaJki, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla 

usJug ｦ 40% ”owierzchni dziaJki, 
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 50% ”owierzchni dziaJki dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla usJug ｦ 40% ”owierzchni dziaJki, 
e) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy jednokondygnacyjnych nawią-
zujących formą i wykoLczeniem do budynku 
funkcji ”odstawowej (mieszkalnego lub usJugo-

wego), wolnostojących, w tym takwe bez”o`red-

nio ”rzy granicy dziaJki jako zabudowy bliuniaczej, 
f) zakaz lokalizacji usJug z zakresu obsJugi ko-

munikacji, 

g) do”uszcza się lokalizację usJug handlu, ga-

stronomii, o”ieki zdrowotnej i obsJugi ludno`ci lub 
przedsiębiorstw jako ”rzeznaczenia uzu”eJniają-
cego, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

MN pod warunkiem wyznaczenia parkingu w gra-

nicach zajmowanej dziaJki, ”rzyjmując wskaunik  
2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw 1 miejsce, 
h) wymaga się organizacji miejsc ”ostojowych 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 

terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując wskaunik 
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minimum 2 miejsca ”arkingowe lub garawowe na 
1 mieszkanie,  

i) wymaga się organizacji miejsc ”ostojowych 
dla usJug na terenie wJasnym inwestora, przyjmu-

jąc wskaunik 2 miejsca ”arkingowe na 100 m2 

”owierzchni uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw  
1 miejsce, 

j) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m, 

k) dla dziaJek ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
jednorodzinną wolnostojącą, bliuniaczą lub szere-

gową ”oJowonych ”rzy ”lacach do zawracania lub 
”rzy zakrętach, do”uszcza się fronty minimum  
3 m, stanowiące dojazd do dziaJki, ”od warun-

kiem zachowania odpowiednio minimalne szero-

ko`ci dziaJki dla zabudowy wolnostojącej ｦ 20 m, 

bliuniaczej ｦ 14 m, szeregowej ｦ 6,5 m, 

l) minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-

Jek 6 arów, 
m) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych:  

- dla budynków ze stromymi dachami ｦ 1 z do-

puszczeniem drugiej kondygnacji nadziemnej  

w ”oddaszu uwytkowym,  
- dla budynków z ”Jaskimi dachami ｦ do 2, 

n) ”oziom ”arteru na wysoko`ci maksymalnie 
do 1,5 m od poziomu terenu, 

o) maksymalna wysoko`ć budynku ze stro-

mym dachem ｦ 10 m, 

p) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m, 

r) maksymalna wysoko`ć budynku z ”Jaskim 
dachem ｦ 8 m,  

s) geometria dachów dowolna, 
t) dla dachów dwuｦ i wielospadowych wyma-

gany jednakowy kąt nachylenia ”oJaci w ”rzedzia-

le od 20° do 45°, 

u) dla zabudowy jednorodzinnej bliuniaczej i sze-

regowej wymaga się o”racowania ws”ólnego ”ro-

jektu dla ”oszczególnych zes”oJów segmentów, 
w) maksymalna dJugo`ć zes”oJu segmentów 

w zabudowie jednorodzinnej szeregowej 60 m, 

x) dla istniejącej zabudowy zagrodowej do-

puszcza się budowę, ”rzebudowę, rozbudowę 
budynków mieszkalnych, gos”odarczych, maga-

zynów i wiat związanych z ”rodukcją ro`linną na 
zasadach ustalonych dla MN, 

y) zakaz lokalizacji nowych gospodarstw rol-

nych i hodowlanych, 

z) w istniejących gos”odarstwach rolnych za-

kaz zwiększania ”rodukcji hodowlanej oraz zakaz 
budowy budynków i obiektów kubaturowych 
związanych z hodowlą zwierząt; 

2) na terenach MW, MWU, 4 U, 5 U, 8 U: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 

35% ”owierzchni dziaJki, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 40% ”owierzchni dziaJki, 

c) minimalna powierzchnia przeznaczona na 

zieleL urządzoną ｦ 20% ”owierzchni dziaJki, 
d) zakaz lokalizacji usJug z zakresu obsJugi 

komunikacji, 

e) zakaz lokalizowania garawy i budynków go-

s”odarczych wolnostojących, z wyjątkiem osJo-

nięcia ”ojemników na od”ady bytowe, 
f) wymaga się organizacji miejsc ”ostojowych 

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na 

terenie wJasnym inwestora, ”rzyjmując wskaunik 
1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie, w tym 

minimum 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie 

nalewy za”ewnić w garawach w budynku mieszkal-

nym, 

g) wymaga się organizacji miejsc ”ostojowych 
dla usJug na terenie wJasnym inwestora, przyjmu-

jąc wskaunik 2 miejsca ”arkingowe na 100 m2 

”owierzchni uwytkowej usJug, lecz nie mniej niw  
1 miejsce, 

h) do”uszcza się lokalizację usJug handlu, ga-

stronomii, o”ieki zdrowotnej i obsJugi ludno`ci lub 
”rzedsiębiorstw jako ”rzeznaczenia uzu”eJniają-
cego, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 

MW w ”arterach budynków, ”od warunkiem wy-

znaczenia parkingu w granicach zajmowanej 

dziaJki, ”rzyjmując wskaunik 2 miejsca ”arkingo-

we na 100 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug, lecz 

nie mniej niw 1 miejsce,  
i) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci 

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

- minimalna szeroko`ci frontu dziaJki ｦ 20 m, 

- minimalna ”owierzchnia dziaJki ｦ 120 m2,  

- do”uszcza się wydzielenie dziaJki o minimal-

nej powierzchni 50 m2 i o minimalnej szeroko`ci 
frontu 5 m dla lokalizacji urządzeL i obiektów 
towarzyszących, w tym stacji transformatoro-

wych kablowych wolnostojących, 
j) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci 

dla funkcji usJugowej: 
- minimalna szeroko`ci frontu dziaJki ｦ 30 m, 

- minimalna ”owierzchnia dziaJki ｦ 15 arów, 
- wydzielenie drogi wewnętrznej obsJugującej 

wszystkie wydzielone dziaJki, 
k) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 

nadziemnych: 

- dla budynków ze stromymi dachami ｦ do  

2 z dopuszczeniem trzeciej kondygnacji nadziem-

nej w ”oddaszu uwytkowym,  
- dla budynków z ”Jaskimi dachami ｦ do 3, 

l) poziom parteru na wysoko`ci maksymalnie 
1,5 m od poziomu terenu, 

m) maksymalna wysoko`ć budynku ze stro-

mym dachem ｦ 12 m, 

n) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m,  

o) maksymalna wysoko`ć budynku z ”Jaskim 
dachem ｦ 10 m, 

”) geometria dachów dowolna, 
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r) dla dachów dwuｦ i wielospadowych wyma-

gany jednakowy kąta nachylenia ”oJaci w ”rze-

dziale od 20° do 45°; 

3) na terenach 6 U, 13 UO, 16 UN, 17 UZ/UK, 

18 U, 19 UK, 20 U, 21 U, 22 U, 23 U, 24 UKS, 

25 UKS, 1 US/ZP, 3 UZ/ZP, 4 US/ZP, 5 US/ZP,  

7 U/ZP, AG: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 

60% ”owierzchni dziaJki, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 20% ”owierzchni dziaJki, 
c) zakaz lokalizacji usJug z zakresu obsJugi ko-

munikacji z wyjątkiem terenów 18 U, 20 U, 21 U, 

22 U, 23 U, 24 UKS, 25 UKS; 

d) wymaga się wyznaczenia ”arkingu na terenie 
wJasnym inwestora, ”rzyjmując wskaunik 3 miejsc 
parkingowych na 100 m2 ”owierzchni uwytkowej 
usJug, bądu wyznaczenie ”arkingu ”rzyjmując 
wskaunik minimum 10 miejsc ”ostojowych na  
15 stanowisk pracy, lecz nie mniej niw 1 miejsce, 

e) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
- szeroko`ci frontu dziaJki od 30 do 50 m, 
- ”owierzchnia dziaJki od 15 do 30 arów, 
- wydzielenie drogi wewnętrznej obsJugującej 

wszystkie wydzielone dziaJki; 
f) lokalizacja budynków o maksymalnej liczbie 

kondygnacji nadziemnych 3, 

g) do”uszcza się czwartą kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym, 
h) ”oziom ”arteru na wysoko`ci maksymalnie 

do 1,5 m od poziomu terenu, 

i) maksymalna wysoko`ć budynku ze stromym 
dachem ｦ 12 m, 

j) maksymalna wysoko`ć `cianki kolankowej 
poddasza 1,5 m,  

k) maksymalna wysoko`ć budynku z ”Jaskim 
dachem ｦ 10 m od ”oziomu terenu do najwywszej 
krawędzi budynku, 

l) geometria dachów dowolna, 
m) dla dachów dwuｦ i wielospadowych wy-

maga się jednakowego kąta nachylenia ”oJaci  
w przedziale od 20°ｦ 45°; 

4) do”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę  
i zmianę s”osobu uwytkowania obiektów ”od wa-

runkiem zachowania ”rzeznaczenia terenów; 
5) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

jako: MNU, MWU nie okre`la się ”rocentowego 
udziaJu obu funkcji w przeznaczeniu terenu; 

6) zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 
obligatoryjnie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych 
wymagane jest s”orządzenie ra”ortu o oddziaJy-

waniu na `rodowisko; 
7) zakaz, o którym mowa w ”kt 6 nie dotyczy 

inwestycji celu publicznego na wszystkich tere-

nach z zastrzeweniem § 8 ustŁ 8 ”kt 2; 
8) wzdJuw terenów wód ”owierzchniowych 

WS wymaga się za”ewnienia dostę”u do wody ｦ 

”as szeroko`ci minŁ 3 m wolny od zabudowy, 

krzewów i drzew, umowliwiający konserwację  
i odbudowę cieku wodnego s”rzętem mechanicz-

nym. 

 

§ 6Ł Ustala się ogólne zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-

ry ws”óJczesnej: 
1) obejmuje się ochroną konserwatorską bu-

dynki i budowle pokazane na rysunku planu jako 

obiekty zabytkowe i ujęte w zaJączniku nr 2; 
2) dla obiektów, o których mowa w ”kt 1 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
a) zachowanie w niezmienionej formie oryginal-

nych: gabarytów, ksztaJtu dachu, materiaJów ”o-

krycia dachu oraz wykoLczenia `cian zewnętrz-
nych, detale architektoniczne, stolarkę otworową, 
zabytkowe elementy wewnętrzne (skle”ienia, klatki 
schodowe, sztukaterie itp.),  

b) ”rzywracanie oryginalnego zewnętrznego wy-

glądu architektonicznego, znieksztaJconego ”rzez 
wtórne ”rzebudowy, rozbudowy, nadbudowy  

i remonty, niezgodne z zasadami konserwatorskimi; 

3) wyznacza się korytarz widokowy dla strefy 
ｭśｬ ochrony eks”ozycji Starego Miasta; 

4) w korytarzu widokowym, o którym mowa 
w ”kt 3 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych i zieleni zakJócającej widok, w tym 
wywszych niw 10 m; 

5) do”uszcza się odstę”stwa od ustaleL ”kt 2 
i ”kt 4 ”o s”eJnieniu zaleceL konserwatorskich,  
o których mowa w ”rze”isach odrębnych lub ”o 
uzyskaniu uzgodnienia O”olskiego Wojewódzkie-

go Konserwatora Zabytków, o którym mowa  
w ”rze”isach odrębnych; 

6) na obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują 
obiekty ”odlegające ochronie jako dobra kultury 
ws”óJczesnejŁ 

 

§ 7Ł Na obszarze objętym ”lanem nie ma tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym: 
1) terenów górniczych; 
2) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych; 

3) terenów narawonych na niebez”ieczeLstwo 
powodzi. 

 

§ 8Ł1Ł Ustala się ogólne zasady zagos”odaro-

wania terenu w zakresie zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej: 

1) sytuowanie wszystkich liniowych elemen-

tów infrastruktury technicznej wraz z urządze-

niami towarzyszącymi oraz ”rzyJączami do ”o-

szczególnych obiektów, ”od ziemią z wyjątkiem 
tych dla których wyznaczono odrębne tereny; 

2) lokalizacja urządzeL infrastruktury technicz-

nej w liniach rozgraniczających terenów ”rzezna-
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czonych na komunikację, za zgodą zarządcy drogi 
i w o”arciu o ”rze”isy odrębne; 

3) w uzasadnionych względami technicznymi 
bądu bez”ieczeLstwa ”rzy”adkach, do”uszcza się 
sytuowanie wybranych elementów sieci ”oza linia-

mi rozgraniczającymi ulic, ”od warunkiem zacho-

wania, okre`lonej w ”rze”isach szczególnych, odle-

gJo`ci od linii zabudowy obiektów budowlanych 
istniejących i ”rojektowanych oraz w uzgodnieniu  

z wJa`cicielami nieruchomo`ci; 
4) w uzasadnionych względami technicznymi 

sytuacjach do”uszcza się lokalizację naziemnych 
kubaturowych urządzeL infrastruktury technicz-

nej, n”Ł stacji transformatorowych jako obiektów 
wbudowanych w granicach ”oszczególnych tere-

nów, ”rzeznaczonych na inne funkcje; 
5) w przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istniejącymi elementami infrastruktury 
technicznej nalewy je ”rzenie`ć lub od”owiednio 
zmodernizować, ”o uzgodnieniu i na warunkach 
okre`lonych ”rzez wJa`ciwego administratora; 

6) dostosowanie rozwiązaL komunikacyjnych 
do ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych, w tym or-

ganizacja ”odjazdów i zjazdów z ciągów ”ieszych 
i chodników; 

7) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie in-

frastruktury wymagają uzyskania warunków tech-

nicznych od wJa`ciwych administratorówŁ 
 

2Ł W zakresie zao”atrzenia w wodę obowiązu-

ją nastę”ujące ustalenia: 
1) dla istniejącej zabudowy zao”atrzenie z ist-

niejącej miejskiej sieci wodociągowej; 
2) dla planowanej zabudowy zaopatrzenie  

z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, ”o jej 
niezbędnej rozbudowie; 

3) wykonanie nowych odcinków sieci wodo-

ciągowej o ”rzekrojach zabez”ieczających ”otrze-

by ”rzeciw”owarowe i wy”osawonych w hydranty 
zewnętrzneŁ 

 

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwia-

nia `cieków bytowych, komunalnych i ”rzemy-

sJowych obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) dla istniejącej zabudowy od”rowadzanie 

`cieków ”o”rzez zbiorową kanalizację sanitarną 
do istniejącego ukJadu miejskiej kanalizacji sani-

tarnej; 

2) dla planowanej zabudowy odprowadzanie 

`cieków ”o”rzez zbiorową kanalizację sanitarną 
do istniejącego ukJadu miejskiej kanalizacji sani-

tarnej, ”o jego niezbędnej rozbudowie; 
3) w ”rzy”adku od”rowadzania `cieków ”rze-

mysJowych o skJadzie ”rzekraczającym do”usz-

czalne warto`ci wskauników zanieczyszczeL, 
instalowanie niezbędnych urządzeL ”odczyszcza-

jących `cieki, ”rzed w”rowadzeniem do systemu 
komunalnego; 

4) do czasu ”odJączenia istniejącej i ”rojekto-

wanej zabudowy do miejskiej kanalizacji sanitar-

nej do”uszcza się lokalizację indywidualnych 

urządzeL do gromadzenia `cieków jako obiektów 
tymczasowych ｦ szczelnych zbiorników wybie-

ralnych ｦ ”osiadających za”ewnienie wywozu  
i oczyszczania na terenie istniejącej oczyszczalni 
`cieków dla miasta O”ola; 

5) zakaz od”rowadzania `cieków do wód grun-

towych oraz gruntu. 

 

4Ł W zakresie od”rowadzania wód o”adowych 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) wy”osawenie: budynków, dojazdów o utwar-

dzonej nawierzchni, w system kanalizacji deszczo-

wej i ”owiązanie z systemem od”rowadzenia wód 
powierzchniowych na warunkach okre`lonych  
w pozwoleniu wodno - prawnym lub z miejskim 

ukJadem kanalizacji deszczowej; 
2) od”rowadzenie wód o”adowych z terenu: 

ulic, ”laców, miejsc ”ostojowych, ”arkingów, ”o 
uprzednim oczyszczeniu, do miejskiego systemu 

kanalizacji deszczowej lub do systemu odprowa-

dzenia wód ”owierzchniowych na warunkach 
okre`lonych w ”ozwoleniu wodno - prawnym; 

3) rozwiązanie od”rowadzania wód o”adowych 
z wykorzystaniem istniejącego systemu melioracji  
w uzgodnieniu z zarządcą urządzeL melioracyjnych; 

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej do-

”uszcza się zagos”odarowanie wód o”adowych 
w obrębie dziaJkiŁ 

 

5Ł W zakresie zao”atrzenia w gaz obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

1) zao”atrzenie w gaz ziemny z istniejącej in-

frastruktury gazowej ”o jej niezbędnej rozbudo-

wie, w o”arciu o gazociągi `redniego ci`nienia; 
2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców ”o 

s”eJnieniu warunków technicznych; 
3) do”uszcza się lokalne i indywidualne zao”a-

trzenie w gaz ”JynnyŁ 
 

6Ł W zakresie zao”atrzenia w energię cie”lną 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) dostawa cie”Ja, z miejskiego systemu cie-

”Jowniczego ”o jego niezbędnej rozbudowie  
w o”arciu o istniejącą infrastrukturę wysoko”ara-

metrową; 

2) budowa sieci i ”rzyJączenie odbiorców ”o 
s”eJnieniu warunków technicznych; 

3) do”uszcza się ogrzewanie obiektów z in-

dywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja, o”artych 
na ”aliwach gazowych i ”Jynnych, energii elek-

trycznej i odnawialnej oraz ”aliwach staJych, nie-

”owodujących ponadnormatywnego zanieczysz-

czenia powietrza. 

 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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1) zasilanie elektroenergetyczne oparte o ist-

niejące i ”lanowane elementy systemu elektro-

energetycznego: 

a) elektroenergetyczne sieci `redniego na”ięcia 
15 kV, 

b) stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

c) elektroenergetyczne sieci niskiego na”ięcia; 
2) lokalizacja planowanych stacji transformato-

rowych 15/0,4 kV wymaga zapewnienia dojazdu 

do dróg ”ublicznych; 
3) stosownie do potrzeb, budowa dodatko-

wych stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu 

kablowego, planowanych jako przeznaczenie to-

warzyszące, na terenie inwestora; 

4) napowietrzne linie elektroenergetyczne 

`redniego na”ięcia kolidujące z ”lanowaną zabu-

dową nalewy ”rzebudować na ”odziemne linie 
kablowe; 

5) zakaz budowy napowietrznych linii elektro-

energetycznych;  

6) utrzymuje się lokalizację elektroenergetycz-

nych linii na”owietrznych wysokiego na”ięcia 
110 kV dwutorowej i jednotorowych relacji: Sta-

cja Rozdzielcza ŚobrzeL - GPZ Groszowice, Sta-

cja Rozdzielcza ŚobrzeL ｦ GPZ Sudecka, GPZ 

Sudecka ｦ GPZ Groszowice; 

7) ze względu na oddziaJywanie ”ola elektro-

magnetycznego tworzy się strefę ograniczonego 
uwytkowania wzdJuw na”owietrznych linii elektro-

energetycznych wysokiego na”ięcia 110 kV 
obejmującą ”as terenu ”od ”rzewodami linii i ich 
otoczeniu o szeroko`ci 15 m od skrajnego prze-

wodu linii po obu jej stronach; 

8) zakaz lokalizacji obiektów ”rzeznaczonych 
na ”obyt staJy ludzi w strefie ograniczonego 

uwytkowania, o której mowa w ”kt 7; 
9) w strefie ograniczonego uwytkowania, o której 

mowa w ”kt 7, do”uszcza się lokalizację obiektów 
budowlanych innych niw wymienione w ”kt 8 oraz 
urządzanie zieleni niskiej i wysokiej zieleni izolacyj-

nej na zasadach uzgodnionych z administratorem 

sieci; 

10) do”uszcza się zmianę ustaleL ”kt 8 w dro-

dze decyzji o utworzeniu obszaru ograniczonego 

uwytkowania na ”odstawie ”rze”isów odrębnych 
lub na warunkach uzgodnionych z administratorem 

sieci; 

11) do”uszcza się ”rzebudowę linii na”o-

wietrznych wysokiego na”ięcia, o których mowa 
w pkt 6 na podziemne linie kablowe. 

 

8. W zakresie sieci teletechnicznych obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rowadzenie linii sieci teletechnicznych: Jącz-

no`ci, telekomunikacji i telewizji kablowej, jako 
”odziemne w wydzielonej kanalizacji lub bez”o`red-

nio w gruncie w miejscu ”rzyJączenia do obiektów 
budowlanych; 

2) do”uszcza się lokalizację nowych masztów 
stacji ”rzekaunikowych systemu cyfrowej telefo-

nii komórkowej (BTS) lub rozbudowę istniejących 
masztów związaną ze zwiększeniem mocy, 
umieszczonych na dachach budynków, z wyjąt-

kiem budynków mieszkaniowych i mieszkaniowo-

usJugowychŁ 
 

9. W zakresie gospodarowania odpadami 

obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) systematyczny wywóz od”adów na zorga-

nizowane miejskie wysy”isko od”adów komunal-

nych oraz zagos”odarowania od”adów innych niw 
komunalne zgodnie z przepisami szczególnych; 

2) do czasu wywozu od”adów na wysy”isko 
segregacja i przechowywanie ich w szczelnych 

”ojemnikach znajdujących się ”rzy ”oszczegól-

nych posesjach. 

 

§ 9Ł Wszystkie tereny mogą być tymczasowo 
uwytkowane w s”osób dotychczasowy, ”od wa-

runkiem udostę”nienia czę`ci gruntów dla realiza-

cji dojazdów i uzbrojeniaŁ 
 

§ 10Ł Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu ”rzestrzennym ustala się nastę”ujące 
stawki procentowe: 

1Ł Śla terenów oznaczonych symbolami:  
U, UKS, AG w wysoko`ci 30%Ł 

2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami: MW, 
MN, MWłU, MNłU, w wysoko`ci 10%Ł 

3Ł Śla terenów oznaczonych symbolami: UK, 
UN, U/ZP, UO, UZ, R, ZP, Z, WS, KS, KDZ, KDL, 

KDD, KDx, KDWx, KDW, KDWx, KDp, E, K  

w wysoko`ci 0%Ł 
 

Prze”isy szczegóJowe 

 

§ 11Ł1. Na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem 1 MN, przeznaczonym na zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują 
nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci, 
b) do”uszcza się objęcie terenu obszarem 

”rze”rowadzenia ”odziaJów i scaleL; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 1 KŚŚ i 2 KŚŚ ｦ 

4 m, od terenów komunikacji kolejowej ｦ tere-

nów zamkniętych ｦ 20 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-
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budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 1 KŚŚ  
i 2 KDD; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 
”kt 2 uchwaJy; 

7) zagos”odarowanie terenu w sąsiedztwie li-
nii kolejowej zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się mniejszą szeroko`ć frontu 

dziaJki od strony terenu 4 KŚŚ i 1 KŚWx ”od 
warunkiem, we stanowić ona będzie dojazd o sze-

roko`ci minimum 3 m do jednej dziaJki budowla-

nej lub 5 m do dwóch dziaJek budowlanych, ”rzy 
zachowaniu szeroko`ci dziaJki minimum 20 m,  

b) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 
w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci, 
c) do”uszcza się objęcie terenu obszarem 

”rze”rowadzenia ”odziaJów i scaleL; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 3 KŚL, 1 KŚŚ,  
2 KDD, 1 KDp, 1 KDWx ｦ 4 m, od terenu 4 KDD 

ｦ 5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów: 3 KŚL, 
2 KDD, 4 KDD, 1 KDWx. 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 
”kt 2 uchwaJyŁ 

 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci, 
b) do”uszcza się objęcie terenu obszarem 

”rze”rowadzenia ”odziaJów i scaleL; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających 2 KDD, 3 KDD ｦ 6 m,  

4 KDD ｦ 5 m, od 1 KDp ｦ 4 m, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów: 2 KŚŚ, 
3 KDD, 4 KDD; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 
”kt 2 uchwaJyŁ 

 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) do”uszcza się objęcie terenu obszarem 

”rze”rowadzenia ”odziaJów i scaleL: 
3) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 4 KŚŚ, 5 KŚŚｦ 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uwawa się za 
s”eJniony, jeweli co najmniej jeden ”unkt elewacji 
frontowej jest ”oJowony na obowiązującej linii 
zabudowy; 

4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających teren 10 KŚŚ ｦ 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) usytuowanie szczytowe budynków ”rzyle-

gJych do obowiązującej linii zabudowy; 
7) obsJuga komunikacyjna od terenów: 4 KŚŚ, 

5 KDD, 10 KDD. 

 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci, 
b) do”uszcza się objęcie terenu obszarem 

”rze”rowadzenia ”odziaJów i scaleL; 
3) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 7 KŚŚ ｦ 6 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; 

4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KŚŚ ｦ 1,5 m, 

od 10 KDD ｦ 6 m, od 2 KDp ｦ 4 m, zgodnie  

z rysunkiem planu; 

5) na dziaJkach dostę”nych z terenu 7 KŚŚ 
dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) usytuowanie szczytowe budynków ”rzyle-

gJych do obowiązującej linii zabudowy od strony 

terenu 7 KDD; 

7) obsJuga komunikacyjna od terenów: 4 KŚŚ, 
7 KDD, 10 KDD. 

 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
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mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci, 
b) do”uszcza się objęcie terenu obszarem 

”rze”rowadzenia ”odziaJów i scaleL; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 4 KŚŚ ｦ 1,5 m,  

7 KDD, 2 KDp ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

5) na dziaJkach dostę”nych z terenu 7 KŚŚ 
dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) usytuowanie kalenicowe budynków ”rzyle-

gJych do nieprzekraczalnej linii zabudowy od tere-

nu 7 KDD; 

7) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KŚŚ,  
7 KŚŚ z zastrzeweniem ustŁ 170 pkt 4. 

 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) do”uszcza się objęcie terenu obszarem 

”rze”rowadzenia ”odziaJów i scaleL: 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 6 KŚŚ, 10 KŚŚ, 
1 Z ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) usytuowanie szczytowe budynków od stro-

ny terenu 10 KDD; 

6) obsJuga komunikacyjna od terenów 6 KŚŚ, 
10 KDD. 

 

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) do”uszcza się objęcie terenu obszarem 

”rze”rowadzenia ”odziaJów i scaleL: 
3) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 8 KŚŚ ｦ 6 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; warunek uwawa się za 
s”eJniony, jeweli co najmniej jeden ”unkt elewacji 
frontowej jest ”oJowony na obowiązującej linii 
zabudowy; 

4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających teren od 7 KŚŚ ｦ 4 m, 

od 10 KDD ｦ 6 m, od 2 KDx, ｦ 2 m i 8 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; 

5) dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) usytuowanie szczytowe budynków ”rzyle-

gJych do obowiązującej linii zabudowy od terenu 
8 KŚŚ oraz od strony terenów 7 KŚŚ i 10 KŚŚ; 

7) obsJuga komunikacyjna od terenów: 2 KDx, 

7 KDD, 8 KDD, 10 KDD. 

 

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną szeregową, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu dziaJek, 
b) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających tereny od 3 KŚL ｦ11,5 m,  

8 KDD ｦ 5 m, 7 KDD ｦ 10 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) usytuowanie kalenicowe budynków ”rzyle-

gJych do nie”rzekraczalnej linii zabudowy od stro-

ny terenów 3 KŚL i 7 KDD; 

6) obsJuga komunikacyjna od terenów: 3 KŚL  
i 7 KDD. 

 

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
b) do”uszcza się objęcie terenu obszarem 

przeprowadzenia ”odziaJów i scaleL; 
3) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 10 KŚŚ ｦ 6 m,  

9 KDD ｦ od 4 do 6 m, zgodnie z rysunkiem pla-

nu; warunek uwawa się za s”eJniony, jeweli co 
najmniej jeden ”unkt elewacji frontowej jest ”oJo-

wony na obowiązującej linii zabudowy; 
4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 8 KŚŚ ｦ 5 m i 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

6) na dziaJkach dostę”nych z terenu 10 KŚŚ 
dachy dwu- lub wielospadowe; 

7) obsJuga komunikacyjna od terenów: 8 KŚŚ, 
9 KDD, 10 KDD. 
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11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) do”uszcza się objęcie terenu obszarem 

”rze”rowadzenia ”odziaJów i scaleL; 
3) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 10 KŚŚ ｦ 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uwawa się za 
s”eJniony, jeweli co najmniej jeden ”unkt elewacji 
frontowej jest ”oJowony na obowiązującej linii 
zabudowy; 

3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczających tereny 1 ź ｦ 6 m, 4 KDp ｦ 

10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenu 10 KŚŚŁ 
 

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej ｦ 30%, zabudowy bliuniaczej ｦ 36% 

”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej ｦ 50%, dla zabudo-

wy bliuniaczej ｦ 45% ”owierzchni dziaJki; 
4) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej,  
c) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
5) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 3 KŚL, 11 KŚŚ,  
13 KDD ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; wa-

runek uwawa się za s”eJniony, jeweli co najmniej 
jeden punkt elewacji frontowej jest ”oJowony na 
obowiązującej linii zabudowy; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 3 KŚWx ｦ 6 m, 

8 KDD ｦ 3 m, 9 KDD ｦ 4 m, 2 KDWx ｦ od 1,5 

do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

8) dachy dwu- lub wielospadowe; 

9) usytuowanie szczytowe budynków ”rzyle-

gJych do obowiązującej linii zabudowy od terenu 

11 KDD; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenów 3 KŚL, 
8 KDD, 9 KDD, 11 KDD, 13 KDD, 2 KDWx,  

3 KDWx. 

 

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) do”uszcza się objęcie terenu obszarem 

”rze”rowadzenia ”odziaJów i scaleL: 
3) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 11 KŚŚ ｦ 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uwawa się za 

s”eJniony, jeweli co najmniej jeden ”unkt elewacji 
frontowej jest ”oJowony na obowiązującej linii 
zabudowy; 

4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 4 KŚ” ｦ 6 m,  

3 ZP ｦ 11,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) usytuowanie szczytowe budynków ”rzyle-

gJych do obowiązującej linii zabudowy od terenu 
11 KDD; 

7) obsJuga komunikacyjna od terenu 11 KŚŚ; 
8) w strefie ograniczonego uwytkowania wzdJuw 

napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu zasa-

dami okre`lonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 - 10 uchwaJyŁ 
 

14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej ｦ 30%, zabudowy bliuniaczej ｦ 36% 

”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej ｦ 50%, dla zabudo-

wy bliuniaczej ｦ 45% powierzchni dziaJki; 
4) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej,  
c) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
5) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 14 KŚŚ ｦ 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uwawa się za 
s”eJniony, jeweli co najmniej jeden ”unkt elewacji 
frontowej jest ”oJowony na obowiązującej linii 
zabudowy; 
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6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 3 KŚL ｦ 4 m,  

15 KDD ｦ od 4 do 6 m, od strony ”oJudniowej 
linii rozgraniczającej teren 14 MN ｦ 4 m, zgodnie 

z rysunkiem planu; 

7) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się prze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

8) obsJuga komunikacyjna od terenów 3 KŚL, 
14 KDD. 

 

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną szeregową, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu dziaJek, 
b) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 3 KŚL, 4 KŚx ｦ 

6 m, 15 KDD, 5 KDp ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 
poza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

5) dachy ”Jaskie; 
6) obsJuga komunikacyjna od terenów 3 KŚL, 

5 KDp. 

 

16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 MN, przeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej ｦ 30%, zabudowy bliuniaczej ｦ 36% 

”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej ｦ 50%, dla zabudo-

wy bliuniaczej ｦ 45% ”owierzchni dziaJki; 
4) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej,  

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej,  
c) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
5) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 15 KŚŚ ｦ 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uwawa się za 
s”eJniony, jeweli co najmniej jeden ”unkt elewacji 
frontowej jest ”oJowony na obowiązującej linii 
zabudowy; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 4 KŚx ｦ 6 m, od 

5 KDp, 3 KDx ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dachy dwu- lub wielospadowe; 

8) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenów 3 KŚx, 
4 KDx, 15 KDD, 15 KDD poprzez teren 5 ZP; 

10) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 
 

17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 17 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej ｦ 30%, zabudowy bliuniaczej ｦ 36%, 

zabudowy szeregowej ｦ 43% ”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej ｦ 50%, dla zabudo-

wy bliuniaczej ｦ 45%, dla zabudowy szeregowej 

ｦ 40% ”owierzchni dziaJki; 
4) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej, 6,5 m ｦ dla 

zabudowy szeregowej, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej, 1,9 ara ｦ dla zabudowy 

szeregowej, 

c) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 
w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
5) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 4 KŚx, ｦ 6 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; warunek uwawa się za 
s”eJniony, jeweli co najmniej jeden ”unkt elewacji 
frontowej segmentu jest ”oJowony na obowiązują-
cej linii zabudowy; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczających tereny 3 KŚx, 6 źP, 3 K,  
15 MW, 2 KDW, 5 MW ｦ 6 m, od 5 WS ｦ 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) obsJuga komunikacyjna od terenów 3 KŚx, 
4 KDx. 

 

18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 18 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 
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1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi, dla te-

renów dostę”nych od 2 KŚL ｦ usJugi uzu”eJniają-
ce nie”rzekraczające 50% powierzchni terenu  

i 50% ”owierzchni uwytkowej budynku funkcji 
podstawowej; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej ｦ 30%, zabudowy bliuniaczej ｦ 36% 

”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej ｦ 50%, dla zabudo-

wy bliuniaczej ｦ 45% ”owierzchni dziaJki; 
4) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej,  
c) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci, 
d) do”uszcza się objęcie terenu obszarem 

”rze”rowadzenia ”odziaJów i scaleL; 
5) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od linii 

rozgraniczających teren 4 KŚx ｦ od 6 do 11 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uwawa się za 
s”eJniony, jeweli co najmniej jeden ”unkt elewacji 

frontowej jest ”oJowony na obowiązującej linii zabu-

dowy; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 9 KŚWx ｦ 6 m, 

2 KDL ｦ od 0 do 2 m, 7 KDp ｦ 4 m, 8 KDp ｦ  

3 m, nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywają-
ca się z linią rozgraniczającą teren 3 KŚL, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

8) dachy dwu- lub wielospadowe; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenów 2 KŚL, 
3 KDL, 4 KDx, 9 KDWx; 

10) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  
z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 

 

19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 19 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej ｦ 30%, zabudowy bliuniaczej ｦ 36% 

”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej ｦ 50%, dla zabudo-

wy bliuniaczej ｦ 45% ”owierzchni dziaJki; 

4) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej,  
c) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
5) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 4 KŚx ｦ 11 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; warunek uwawa się za 
s”eJniony, jeweli co najmniej jeden ”unkt elewacji 
frontowej jest ”oJowony na obowiązującej linii 
zabudowy; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczających tereny 17 KŚŚ, 9 KŚWx ｦ  

6 m, od 8 KDp ｦ 3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚx, 
17 KDD, 8 KDp, 5 KDWx, 9 KDWx. 

 

20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 20 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci, 
b) do”uszcza się objęcie terenu obszarem ”rze-

”rowadzenia ”odziaJów i scaleL; 
3) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 16 KDD i 17 KDD ｦ 

6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenu 16 KŚŚ, 
17 KDD. 

 

21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 21 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi, dla te-

renów dostę”nych od 2 KŚL ｦ usJugi uzu”eJniają-
ce nie”rzekraczające 45% powierzchni terenu  

i 45% ”owierzchni uwytkowej budynku funkcji 
podstawowej; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej ｦ 30%, zabudowy bliuniaczej ｦ 36% 

”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej ｦ 50%, dla zabudo-

wy bliuniaczej ｦ 45% ”owierzchni dziaJki; 
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4) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej,  
c) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KŚź(L), 2 KŚL 
ｦ 2 m, 7 KDp ｦ 4 m, 16 KDD ｦ 3,5 m, 9 KDWx 

ｦ od 3,5 do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

7) dachy dwu- lub wielospadowe; 

8) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚź(L), 
2 KDL, 16 KDD, 9 KDWx; 

9) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 
”kt 2 uchwaJyŁ 

 

22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 22 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu dziaJek, 
b) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub po-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 21 KŚŚ, 6 KŚx 
ｦ od 4 do 6,8 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) do”uszcza się dachy dwu- lub wielospado-

we; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 21 KŚŚ, 
6 KDx. 

 

23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 23 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej ｦ 30%, zabudowy bliuniaczej ｦ 36%, 

zabudowy szeregowej ｦ 43% ”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej ｦ 50%, dla zabudo-

wy bliuniaczej ｦ 45%, dla zabudowy szeregowej 

ｦ 40% ”owierzchni dziaJki; 
4) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 

a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej,  
c) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 21 KŚŚ ｦ od  

3 do 4 m, 22 KDD ｦ 2 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

6) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

7) dachy dwu- lub wielospadowe; 

8) obsJuga komunikacyjna od terenów 21 KŚŚ, 
22 KDD. 

 

24. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 24 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KŚź(L),  
22 KDD ｦ 6 m, od 21 KDD, 6 KDx ｦ 4 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

5) dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚź(L), 
21 KDD, 22 KDD, 6 KDx; 

7) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 
”kt 2 uchwaJyŁ 

 

25. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 25 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 24 KŚŚ ｦ 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-
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budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenu 24 KŚŚŁ 
 

26. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 26 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 24 KŚŚ ｦ 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenu 24 KDD; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 
”kt 2 uchwaJyŁ 

 

27. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 27 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 1 KDL, 23 KDD 

ｦ 6 m, od 24 KDD, 6 KDWx ｦ 4 m, zgodnie  

z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 1 KŚL, 
23 KDD, 24 KDD, 6 KDWx; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 
”kt 2 uchwaJyŁ 

 

28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 28 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi, dla te-

renów dostę”nych od 4 KŚź(L) ｦ usJugi nieprze-

kraczające 45% powierzchni terenu i 45% po-

wierzchni uwytkowej budynku funkcji ”odstawo-

wej; 

2) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 
w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 

3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczających 4 KŚź(L) ｦ 10 m, od 24 KDD 

ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

5) dachy dwu- lub wielospadowe; 

6) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚź(L), 
24 KDD; 

7) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 
”kt 2 uchwaJyŁ 

 

29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 29 MN, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy wol-

nostojącej ｦ 30%, zabudowy bliuniaczej ｦ 36%, 

zabudowy szeregowej ｦ 43% ”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy wolnostojącej ｦ 50%, dla zabudo-

wy bliuniaczej ｦ 45%, dla zabudowy szeregowej 

ｦ 40% powierzchni dziaJki; 
4) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej, 6,4 m ｦ dla 

zabudowy szeregowej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej, 1,7 ara ｦ dla zabudowy 

szeregowej; 

5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 5 KŚL, 9 KŚx,  
5 KDL ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) obsJuga komunikacyjna od terenów 5 KŚL, 
9 KDx; 

7) zapewnienie dojazdu do terenu 17 E. 

 

30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się lokalizację usJug z zakresu 
obsJugi komunikacji ｦ warsztaty naprawcze oraz 

stacje diagnostyczne; 

2) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 
w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 4 KŚŚ ｦ 6 m, zgod-

nie z rysunkiem planu; warunek uwawa się za 
s”eJniony, jeweli co najmniej jeden ”unkt elewacji 
frontowej jest ”oJowony na obowiązującej linii 

zabudowy; 
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4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 1 KK ｦ 20 m, od 

3 KDD, 1 KDx ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenu 3 KŚŚ,  
4 KDD, 1 KDx. 

 

31. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się lokalizację usJug z zakresu 
obsJugi komunikacji ｦ warsztaty naprawcze oraz 

stacje diagnostyczne; 

2) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej, 
c) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 1 KK ｦ 10 m  

i 15 m, od 4 KDD ｦ 4 m i 10 m, od 10 WS ｦ  

4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KŚŚ; 
5) w strefie ograniczonego uwytkowania wzdJuw 

napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu zasa-

dami okre`lonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 - 10 uchwaJyŁ 
 

32. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji usJug z zakresu obsJugi 
komunikacji; 

2) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej, 

b) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej, 
c) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 1 źP, 6 KŚŚ,  
10 KDD ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenów 6 KŚŚ, 
10 KDD. 

 

33. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się lokalizację usJug z zakresu 
obsJugi komunikacji ｦ warsztat naprawczy oraz 

stację diagnostyczną z zachowaniem warunków: 
a) zamknięcie się z uciąwliwo`ciami na granicy 

wJasno`ci, 
b) zakaz zwiększania ilo`ci stanowisk na”raw-

czych, 

c) zakaz skJadowania zJomu, 
d) obowiązek w”rowadzenia zieleni izolacyjnej 

od strony terenu 14 MN zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) zakaz ”odziaJu dziaJek; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 3 KŚL, od ”oJu-

dniowej linii rozgraniczającej teren 4 MNU ｦ 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenu 3 KŚL 
oraz od strony ”oJudniowej terenuŁ 

 

34. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy miesz-

kaniowej wolnostojącej ｦ 30%, zabudowy miesz-

kaniowej bliuniaczej ｦ 36% ”owierzchni dziaJki; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej ｦ 

50%, dla zabudowy mieszkaniowej bliuniaczej ｦ 

45% ”owierzchni dziaJki; 
3) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej, 

b) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej, 
c) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 17 KŚŚ ｦ 6 m, od 

4 KDx ｦ 6 m i 8 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚx, 
17 KDD. 

 

35. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu dziaJek, 
b) do”uszcza się ”odziaJy jedynie w ”rzy”adku 

mającym na celu regulację granic między sąsiadu-

jącymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie są-
siedniej nieruchomo`ci, 
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2) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 
linii rozgraniczających teren 17 KŚŚ ｦ 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 18 KŚŚ ｦ 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenów 17 KŚŚ, 
18 KDD. 

 

36. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu dziaJek, 
b) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KŚź(L) ｦ 2 m, 

od 16 KDD ｦ od 1 m do 4 m, od 19 KDD ｦ od 

2,5 m do 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚź(L), 
16 KDD, 19 KDD; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 
”kt 2 uchwaJyŁ 

 

37. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu dziaJek, 
b) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 

między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny od 2 KŚL ｦ 4 m, 

od 22 KDD ｦ 4 m i 6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 2 KŚL, 
22 KDD. 

 

38. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu dziaJek, 
b) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 4 KŚź(L), 2 KŚL, 
od 22 KDD ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dachy dwu- lub wielospadowe; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚź(L), 
2 KDL, 22 KDD. 

 

39. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu dziaJek, 
b) do”uszcza się ”odziaJy jedynie w ”rzy”adku 

mającym na celu regulację granic między sąsiadu-

jącymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie są-
siedniej nieruchomo`ci; 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 4 KŚź(L) ｦ 9 m, 

od 23 KDD ｦ od 6 m do 12 m, od 6 KDWx ｦ  

6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KŚź(L), 
23 KDD, 6 KDWx. 

 

40. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się lokalizację usJug z zakresu 
obsJugi komunikacji z wyjątkiem dziaJalno`ci 
związanej ze s”rzedawą ”aliw do ”ojazdów me-

chanicznych; 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 1 KŚL,ｦ 6 m, od 

23 KDD ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenów 1 KŚL, 
23 KDD. 

 

41. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 MNU, przeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 
w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających 1 KŚL ｦ 10 m, od  

7 KDWx ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 
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4) obsJuga komunikacyjna od terenów 1 KŚL, 
7 KDWx. 

 

42. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 
w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających 1 KŚL ｦ 10 m, od 7 KDx,  

7 KDWx ｦ od 4 m do 6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenów 1 KŚL, 
7 KDx, 7 KDWx. 

 

43. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się lokalizację warsztatu blachar-

stwa samochodowego na dz. 75/2 k.m. 39 przy 

ulŁ Prószkowskiej 63; 
2) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających 1 KŚL ｦ od 4 m do  

8 m, od 7 KDx ｦ od 5 m do 8,5 m, od 8 KDx ｦ  

6 m, od 25 KDD ｦ od 5 m do 6 m, zgodnie  

z rysunkiem planu; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 1 KŚL, 
7 KDx, 8 KDx, 25 KDD. 

 

44. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 MNU, przeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu dziaJek, 
b) do”uszcza się ”odziaJy jedynie w ”rzy”adku 

mającym na celu regulację granic między sąsiadu-

jącymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie są-
siedniej nieruchomo`ci; 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 1 KŚź i teren 
zamknięty kolei ｦ 10 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenów 1 KŚź 
”o”rzez ciąg ”ieszo-jezdny w liniach rozgranicza-

jących ulicy 1 KŚźŁ 
 

45. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu dziaJek, 
b) do”uszcza się ”odziaJy jedynie w ”rzy”adku 

mającym na celu regulację granic między sąsiadu-

jącymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie są-
siedniej nieruchomo`ci; 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających teren 1 KDZ ｦ 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenu 1 KŚź 
”o”rzez ciąg ”ieszo-jezdny w liniach rozgranicza-

jących ulicy 1 KŚź; 
4) ze względu na strefę ｭśｬ ochrony eks”ozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, okre`lonymi 
w § 6 ”kt 4 uchwaJy. 

 

46. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 17 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 
linii rozgraniczających teren 25 KDD ｦ 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; warunek uwawa się za 
s”eJniony, jeweli co najmniej jeden ”unkt elewacji 
frontowej jest ”oJowony na obowiązującej linii 
zabudowy; 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 13 źP ｦ 15 m, 

od 8 KDx, 25 KDD ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenu 25 KŚŚ; 
4) ze względu na strefę ｭśｬ ochrony eks”ozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, okre`lonymi 
w § 6 ”kt 4 uchwaJy. 

 

47. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 18 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki bez wymagaL do-

tyczących minimalnej szeroko`ci frontu, 
b) minimalna powierzchnia wydzielanych dzia-

Jek 5 arów, 

c) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 
w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 1 KŚź ｦ 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
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3) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

4) maksymalna wysoko`ć budynku ｦ 10 m, 

5) obsJuga komunikacyjna od terenu 8 KŚWx, 
od terenu 1 KDZ zjazdy organizowane jako pra-

woskręty na zasadach uzgodnionych z admini-

stratorem drogi; 

6) ze względu na strefę ｭśｬ ochrony eks”ozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, okre`lonymi 
w § 6 ”kt 4 uchwaJy. 

 

48. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 19 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) ”odziaJ terenu na dziaJki o minimalnej szero-

ko`ci frontu 20 m ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 
14 m ｦ dla zabudowy bliuniaczej, z zastrzeweniem 
lit. b, 

b) do”uszcza się mniejszą szeroko`ć frontu 
dziaJki ”od warunkiem, we stanowić ona będzie 
dojazd o szeroko`ci minimum 3 m do jednej dziaJ-
ki budowlanej ”rzy zachowaniu szeroko`ci dziaJki 
minimum 20 m,  

c) minimalna ”owierzchnia wydzielanych dziaJek 
6 arów ｦ dla zabudowy wolnostojącej, 4,2 ara ｦ 

dla zabudowy bliuniaczej, 
d) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 5 KŚL ｦ 4 m,  

od 9 KDx ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 5 KŚL, 
9 KDx; 

6) ochrona obiektów zabytków zgodnie z § 6 
”kt 2 uchwaJyŁ 

 

49. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 20 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 
w przypadku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 5 KŚL, 26 KŚŚ, 
16 UN ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 5 KŚL, 
26 KDD; 

6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 
”kt 2 uchwaJyŁ 

 

50. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 21 MNU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) z uwagi na zagrowenie okresowymi ”odto”ie-

niami terenu uwarunkowanymi wysokim poziomem 

wód gruntowych, mowliwo`ć lokalizacji budynków  
i budowli pod warunkiem odpowiednich zabezpie-

czeL technicznych (drenaw, melioracje, itdŁ); 
2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 1 KŚź ｦ 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenu 1 KŚź 
”o”rzez ciąg ”ieszo-jezdny w liniach rozgranicza-

jących ulicy 1 KŚźŁ 
 

51. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi w ”arte-

rach budynków mieszkalnych; 
2) przeznaczenie maksimum 40% powierzchni 

terenu ”od zabudowę; 
3) przeznaczenie minimum 25% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
4) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu dziaJek, 
b) do”uszcza się ”odziaJy jedynie w ”rzy”adku 

mającym na celu regulację granic między sąsiadu-

jącymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie są-
siedniej nieruchomo`ci; 

5) zakaz lokalizacji budynków gos”odarczych  
i garawy wolnostojących; 

6) lokalizacja ”arkingu ”rzyjmując minimum 
1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie; 

7) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających teren 16 KŚŚ ｦ 2 m, od 

1 KDW ｦ 5 m, od 19 KDD ｦ od 4 m do 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

8) lokalizacja budynku o liczbie kondygnacji 

nadziemnych do 5; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenu 16 KŚŚ, 
19 KDD, 1 KDW. 

 

52. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 
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1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające usJugi; 
2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) lokalizacja ”arkingów ”rzyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy wolnostojących; 
5) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 4 KŚź(L) ｦ 4 m, 

od 19 KDD ｦ od 4,4 m do 11 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

8) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 
9) zakaz zmian geometrii dachu w istniejącym 

budynku; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KŚź(L)  
i 19 KDD; 

11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  
z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 

 

53. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie maksimum 40% powierzchni 

terenu ”od zabudowę; 
2) przeznaczenie minimum 25% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) zakaz lokalizacji budynków gos”odarczych  

i garawy wolnostojących; 
4) lokalizacja ”arkingu ”rzyjmując minimum 

1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie; 

5) warunki scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci: 
a) zakaz ”odziaJu dziaJek, 
b) do”uszcza się ”odziaJy jedynie w ”rzy”adku 

mającym na celu regulację granic między sąsiadu-

jącymi nieruchomo`ciami lub ”owiększenie są-
siedniej nieruchomo`ci; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających teren 19 KŚŚ ｦ 12 m, 

od 9 KDp ｦ od 3 m do 4 m, od 9 ZP ｦ 9,5 m, od 

17 UZ/UK, 3 UZ/ZP ｦ od 14 m do 15 m, od 2 KS 

ｦ 22 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych do 5; 

8) obsJuga komunikacyjna od terenu 19 KŚŚŁ 
 

54. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi w ”arte-

rach budynków mieszkalnych; 

2) usytuowanie akcentów architektonicznych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenów 4 KŚL, 17 KDD,  

18 KDD ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych od 3 do 4; 

5) maksymalna wysoko`ć budynków ｦ 12 m; 

6) minimalna odlegJo`ć między budynkami ｦ 

dwukrotno`ć wysoko`ci budynku; 
7) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚL, 

17 KDD, 18 KDD. 

 

55. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi w ”arte-

rach budynków mieszkalnych; 
2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 4 KŚL, 17 KŚŚ 
ｦ 8 m, od 2 KDW, 17 MN ｦ 5 m, od 5 WS ｦ  

4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenów 17 KŚŚ, 
2 KDW. 

 

56. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi w ”arte-

rach budynków mieszkalnych; 
2) usytuowanie akcentów architektonicznych 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenów 14 KŚŚ,  
15 KDD ｦ 8 m, od ”oJudniowej strony linii roz-

graniczających teren 6 MW ｦ 15 m, zgodnie  

z rysunkiem planu; 

4) minimalna odlegJo`ć między budynkami  

ｦ dwukrotno`ć wysoko`ci budynku; 
5) obsJuga komunikacyjna od terenów 14 KŚŚ, 

15 KDD. 

 

57. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzu”eJniające usJugi w ”arte-

rach budynków mieszkalnych; 
2) usytuowanie akcentu architektonicznego 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 4 KŚL ｦ 8 m, od 

20 KDD, 3 KDW ｦ 10 m, od 10 KDp ｦ 15 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) minimalna odlegJo`ć między budynkami ｦ 

dwukrotno`ć wysoko`ci budynku; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 16 – 851 – Poz. 241 

 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚL, 
20 KDD, 3 KDW. 

 

58. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające usJugi nieprze-

kraczające 45% powierzchni terenu i 45% po-

wierzchni uwytkowej budynku funkcji ”odstawo-

wej; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) lokalizacja ”arkingów ”rzyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy wolnostojących; 
5) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
powiększenie dziaJek sąsiednich; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 2 KŚL ｦ 2 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

8) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 
9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KŚL; 
11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 
 

59. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające usJugi nieprze-

kraczające 50% powierzchni terenu i 50% po-

wierzchni uwytkowej budynku funkcji ”odstawo-

wej; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) lokalizacja ”arkingów ”rzyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy wolnostojących; 
5) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 2 KŚL ｦ 2 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

8) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 
9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KŚLŁ 
 

60. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające usJugi nieprze-

kraczające 45% ”owierzchni terenu i 45% ”o-

wierzchni uwytkowej budynku funkcji ”odstawo-

wej; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) lokalizacja ”arkingów ”rzyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy wolnostojących; 
5) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

6) odlegJo`ć nieprzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 2 KŚL ｦ 2 m, od 

7 KDp ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

9) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 
10) dachy dwu- lub wielospadowe; 

11) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KŚL; 
12) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 
 

61. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające usJugi nieprze-

kraczające 45% powierzchni terenu i 45% po-

wierzchni uwytkowej budynku funkcji ”odstawo-

wej; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) lokalizacja ”arkingów ”rzyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) do”uszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garawy wolnostojących; 
5) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 2 KŚL ｦ 2 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

8) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 
9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KŚL; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 16 – 852 – Poz. 241 

 

11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 
 

62. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające usJugi nieprze-

kraczające 45% ”owierzchni terenu i 45% po-

wierzchni uwytkowej budynku funkcji ”odstawo-

wej; 

2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) lokalizacja ”arkingów ”rzyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy wolnostojących; 
5) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu 2 KŚL ｦ od 1,5 m do 

3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

8) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 
9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KŚLŁ 
 

63. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) do”uszcza się ”rzeznaczenie budynku ”rzy 
ul. W. Biasa 40 na dzŁ 15 kŁmŁ 36, na usJugi 
o`wiaty ｦ przedszkole; 

2) przeznaczenia uzu”eJniające usJugi; 
3) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
4) lokalizacja ”arkingów ”rzyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

5) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy wolnostojących; 
6) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

7) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 2 KŚL, 1 KŚŚ,  
8 ZP ｦ od 2,5 m do 14 m, od 22 KDD ｦ od 2 m 

do 2,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

9) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 
10) dachy dwu- lub wielospadowe; 

11) obsJuga komunikacyjna od terenów 1 KŚŚ, 
22 KDD; 

12) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  
z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 

 

64. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające usJugi; 
2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) lokalizacja ”arkingów ”rzyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy wolnostojących; 
5) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

padków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 2 KŚL, 6 KŚ” ｦ 

3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

8) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 
9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KŚL; 
11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 
 

65. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi w ”arte-

rach budynków mieszkalnych; 
2) usytuowanie akcentu architektonicznego 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających teren 17 KŚŚ ｦ 8 m, od 

4 KDx, 3 K, 2 KDW ｦ 6 m, od 17 MN ｦ 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) do”uszcza się dachy dwu- lub wielospado-

we; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚx, 
17 KDD. 

 

66. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 MW, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające usJugi w ”arte-

rach budynków mieszkalnych; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 20% ”owierzchni dziaJki; 
3) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 
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4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 1 KŚŚ ｦ od  

15 m do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenu 1 KŚŚ; 
6) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 
 

67. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 MWU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
2) lokalizacja ”arkingów ”rzyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

3) dopuszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy wolnostojących; 
4) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających 4 KDZ(L) ｦ 10 m, od  

1 KDL, 24 KDD ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem pla-

nu; 

6) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

8) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 
9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚź(L), 
1 KDL, 24 KDD. 

 

68. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 MWU, ”rzeznaczonym na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usJugami, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
2) lokalizacja ”arkingów ”rzyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

3) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy wolnostojących; 
4) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających 2 KŚL ｦ od 0 m do  

4 m, od 22 KDD, 6 KDp ｦ 4 m, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

6) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

8) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 
9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenów 2 KŚL, 
22 KDD; 

11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  
z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 

 

69. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające mieszkanie to-

warzyszące; 
2) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w przypadku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 7 KŚŚ ｦ 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenu 7 KDD. 

 

70. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 UA, ”rzeznaczonym na usJugi admi-

nistracji, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające mieszkanie to-

warzyszące nie”rzekraczające 45% ”owierzchni 
uwytkowej budynku; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 20% ”owierzchni dziaJki; 
3) lokalizacja ”arkingów ”rzyjmując 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie; 

4) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy wolnostojących; 
5) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 3 KŚL, 4 KŚŚ ｦ 

4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

8) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

9) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 

10) zakaz zmian geometrii dachu w istnieją-
cym budynku; 

11) obsJuga komunikacyjna od terenów 3 KŚL, 
4 KDD. 

 

71. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 US, ”rzeznaczonym na usJugi s”ortu 
i rekreacji, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) przeznaczenie uzu”eJniające mieszkanie to-

warzyszące nie”rzekraczające 45% powierzchni 

uwytkowej budynku; 
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2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 40% ”owierzchni dziaJki; 
3) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 

lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 
4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 3 KŚL ｦ 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenu 3 KŚLŁ 
 

72. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 15 KŚŚ ｦ 8 m, 

od 6 źP, od ”oJudniowej strony linii rozgranicza-

jącej teren 4 U ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenu 15 KŚŚŁ 
 

73. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające mieszkanie to-

warzyszące; 
2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy wolnostojących; 
4) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 2 KŚL ｦ 2 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

6) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

8) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 

9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenu 2 KŚL; 
11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 
 

74. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenia uzu”eJniające mieszkanie to-

warzyszące; 
2) przeznaczenie minimum 10% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) do”uszcza się lokalizację budynków gos”o-

darczych i garawy wolnostojących; 

4) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 
przy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 4 KŚź(L) ｦ 2 m, 

od 16 KDD ｦ od 0 m do 2 m, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

6) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

7) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych 2; 

8) do”uszcza się trzecią kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 
9) dachy dwu- lub wielospadowe; 

10) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚź(L), 
16 KDD; 

11) ochrona obiektów ujętych w gminnej ewi-

dencji zabytków zgodnie z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 
 

75. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 U, przeznaczonym na usJugi zdrowia, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające mieszkanie to-

warzyszące; 
2) do”uszcza się inne zasady ”odziaJu jedynie 

w ”rzy”adku mającym na celu regulację granic 
między sąsiadującymi nieruchomo`ciami lub ”o-

większenie sąsiedniej nieruchomo`ci; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających 4 KŚź(L) ｦ od 6 m do 

10 m, od 24 KDD ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚź(L)  
i 24 KDD. 

 

76. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 

50% ”owierzchni dziaJki; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 20% powierzchni dziaJki; 
3) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenów 6 KŚx ｦ 4 m, 

od linii rozgraniczających zamknięte tereny kolei ｦ 

20 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenu 6 KŚx; 
6) zagos”odarowanie terenu w sąsiedztwie li-

nii kolejowej zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

77. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 U, przeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
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1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające mieszkanie to-

warzyszące; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 

50% ”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 20% ”owierzchni dziaJki; 
4) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenów 4 KŚź(L) ｦ od 

9 m do 10 m, 24 KDD ｦ 4 m, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

6) obsJuga komunikacyjna od terenu 24 KŚŚ; 
7) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 
 

78. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 UK, ”rzeznaczonym na usJugi kultu-

ry, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) przeznaczenie uzu”eJniające mieszkanie to-

warzyszące; 
2) do”uszcza się zabudowę mieszkaniową jed-

norodzinną; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 

50% ”owierzchni dziaJki; 
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 20% ”owierzchni dziaJki; 
5) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających teren 24 KŚŚ ｦ 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) obsJuga komunikacyjna od terenu 24 KDD. 

 

79. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające mieszkanie to-

warzyszące; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 

50% ”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 20% ”owierzchni dziaJki; 
4) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 24 KDD ｦ 4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

6) obsJuga komunikacyjna od terenów 24 KŚŚ; 
7) ochrona obiektów zabytków zgodnie z § 6 

”kt 2 uchwaJyŁ 
 

80. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 UK, ”rzeznaczonym na usJugi kultu-

ry, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 10% ”owierzchni dziaJki; 
2) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 4 KŚź(L) ｦ 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) lokalizacja akcentu architektonicznego zgod-

nie z rysunkiem planu; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KŚź(L)Ł 
 

81. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 UO, ”rzeznaczonym na usJugi 
o`wiaty, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 

50% ”owierzchni dziaJki; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 30% ”owierzchni dziaJki; 
3) przeznaczenie minimum 30% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
4) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenów 4 KŚź(L) ｦ 12 m, od 

19 KDD, 1 W, 9 ZP ｦ 10 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

6) lokalizacja budynków o liczbie kondygnacji 
do 4; 

7) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚź(L), 
19 KDD. 

 

82. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 19 KŚŚ, ｦ 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenu 19 KŚŚŁ 
 

83. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 19 KŚŚ, ｦ 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenu 19 KŚŚŁ 
 

84. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 UN, ”rzeznaczonym na usJugi na-

uki, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - zabudowa 

zamieszkania zbiorowego; 

2) przeznaczenie minimum 30% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
3) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

4) wymaga się lokalizacji 2 stacji transforma-

torowych; 

5) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu 5 KŚL ｦ od 4 m do 

17 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 26 KŚŚ ｦ od  

4 m do 14 m, od 20 MNU ｦ 5 m, od 11 WS ｦ od 

13,5 m do 24 m, 3 KDW ｦ od 24 m do 25,5 m, 

od 4 KDL ｦ od 0 m do 9,5 m, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

7) do”uszcza się czwartą kondygnację nad-

ziemną w ”oddaszu uwytkowym; 
8) docelowe ”rzeznaczenie do rozbiórki obiek-

tów oznaczonych na rysunku ”lanu jako obiekty 

do likwidacji; 

9) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚL, 
5 KDL, 26 KDD, 3 KDW 

10) ochrona drzewostanu do zachowania 

zgodnie z § 6 ”kt 6 uchwaJy; 
11) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 
 

85. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 17 UZ/UK, ”rzeznaczonym na usJugi 
zdrowia, usJugi kultury, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) przeznaczenie uzu”eJniające mieszkania to-

warzyszące i zabudowa zamieszkania zbiorowe-

go; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 

50% ”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 30% ”owierzchni dziaJki; 
4) przeznaczenie minimum 30% powierzchni 

terenu na zieleL urządzoną; 
5) lokalizacja od 5 do 10 miejsc postojowych; 

6) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

7) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenu 4 KŚź(L) ｦ  

12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KŚź(L); 
9) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie  

z § 6 ”kt 2 uchwaJyŁ 
 

86. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 18 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) do”uszcza się usJugi z zakresu obsJugi ko-

munikacji; 

2) z uwagi na zagrowenie okresowymi ”odto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, mowliwo`ć lokalizacji 
budynków i budowli ”od warunkiem od”owied-

nich zabez”ieczeL technicznych (drenaw, meliora-

cje, itd.); 

3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczających teren 4 KŚź(L), 25 KŚŚ,  
14 ZP ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KŚź(L), 
25 KDD; 

5) ze względu na strefę ｭśｬ ochrony eks”ozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, okre`lonymi 
w § 6 ”kt 4 uchwaJy. 

 

87. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 19 UK, ”rzeznaczonym na usJugi kultu-

ry, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 30% ”owierzchni dziaJki; 
2) lokalizacja od 5 do 10 miejsc postojowych; 

3) zakaz lokalizacji budynków; 
4) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenów 4 KŚź(L) ｦ  

12 m, 4 KDL ｦ 3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) lokalizacja dominant przestrzennych zgodnie 

z rysunkiem planu;  

7) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚL  
i 4 KDZ(L); 

8) ochrona obiektów zabytkowych zgodnie z § 6 
”kt 2 uchwaJyŁ 

 

88. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 20 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) do”uszcza się usJugi z zakresu obsJugi ko-

munikacji; 

2) z uwagi na zagrowenie okresowymi ”odto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, mowliwo`ć lokalizacji 
budynków i budowli ”od warunkiem od”owied-

nich zabez”ieczeL technicznych (drenaw, meliora-

cje, itd.); 

3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 1 KŚź, 12 KŚ”, 
25 KDD ｦ 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenu 25 KŚŚ 
oraz od 1 KŚź ”o”rzez ciąg ”ieszo-jezdny w li-

niach rozgraniczających ulicy 1 KŚź; 
5) ze względu na strefę ｭśｬ ochrony eks”ozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, okre`lonymi 
w § 6 ”kt 4 uchwaJy. 

 

89. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 21 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
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1) do”uszcza się usJugi z zakresu obsJugi ko-

munikacji; 

2) z uwagi na zagrowenie okresowymi ”odto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, mowliwo`ć lokalizacji 
budynków i budowli ”od warunkiem od”owied-

nich zabez”ieczeL technicznych (drenaw, meliora-

cje, itd.); 

3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających tereny 1 KŚź, 25 KŚŚ,  
12 KDp, 13 KDp ｦ 10 m, zgodnie z rysunkiem pla-

nu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenu 25 KŚŚ 
oraz 1 KŚź ”o”rzez ciąg ”ieszo-jezdny w liniach 

rozgraniczających ulicę 1 KŚź; 
5) ze względu na strefę ｭśｬ ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, okre`lonymi 
w § 6 ”kt 4 uchwaJy. 

 

90. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 22 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) do”uszcza się usJugi z zakresu obsJugi ko-

munikacji; 

2) z uwagi na zagrowenie okresowymi ”odto”ie-

niami terenu uwarunkowanymi wysokim poziomem 

wód gruntowych, mowliwo`ć lokalizacji budynków  
i budowli pod warunkiem odpowiednich zabezpie-

czeL technicznych (drenaw, melioracje, itdŁ); 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 1 KŚź, 2 KŚź, 
14 ZP, 13 KDp ｦ 10 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenu 25 KŚŚ, 
od terenu 1 KŚź ”o”rzez ciąg ”ieszo-jezdny  

w liniach rozgraniczających ulicę 1 KŚź, od tere-

nu 2 KŚź na zasadach uzgodnionych z zarządcą 
drogi; 

5) ze względu na strefę ｭśｬ ochrony eks”ozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, okre`lonymi 
w § 6 ”kt 4 uchwaJy. 

 

91. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 23 U, ”rzeznaczonym na usJugi, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) do”uszcza się usJugi z zakresu obsJugi ko-

munikacji; 

2) z uwagi na zagrowenie okresowymi ”odto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, mowliwo`ć lokalizacji 
budynków i budowli ”od warunkiem od”owied-

nich zabez”ieczeL technicznych (drenaw, meliora-

cje, itd.); 

3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających teren 1 KŚź, 2 KŚź,  
3 KDZ ｦ 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenu 1 KŚź,  
2 KDZ, 3 KDZ, zjazdy organizowane jako prawo-

skręty na zasadach uzgodnionych z administrato-

rem drogi; 

5) ze względu na strefę ｭśｬ ochrony eks”ozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, okre`lonymi 
w § 6 ”kt 4 uchwaJy. 

 

92. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 24 UKS, przeznaczonym na usJugi 
obsJugi komunikacji, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) z uwagi na zagrowenie okresowymi ”odto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, mowliwo`ć lokalizacji 
budynków i budowli ”od warunkiem od”owied-

nich zabezpieczeL technicznych (drenaw, meliora-

cje, itd.); 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających teren 4 KŚź(L), 25 KŚŚ 
ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KŚź(L), 
25 KDD; 

4) ze względu na strefę ｭśｬ ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, okre`lonymi 
w § 6 ”kt 4 uchwaJy. 

 

93. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 25 UKS, ”rzeznaczonym na usJugi ob-

sJugi komunikacji, obowiązują nastę”ujące ustale-

nia: 

1) z uwagi na zagrowenie okresowymi podto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, mowliwo`ć lokalizacji 
budynków i budowli ”od warunkiem od”owied-

nich zabez”ieczeL technicznych (drenaw, meliora-

cje, itd.); 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających teren 1 KŚź, 3 KŚź ｦ 

10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenu 3 KŚź, 
od terenu 1 KDZ zjazdy organizowane jako pra-

woskręty na zasadach uzgodnionych z admini-

stratorem drogi; 

4) ze względu na strefę ｭśｬ ochrony ekspozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, okre`lonymi 
w § 6 ”kt 4 uchwaJy. 

 

94. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 US/ZP, ”rzeznaczonym na usJugi 
s”ortu i rekreacji oraz zieleL urządzoną, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) zakaz lokalizacji usJug z zakresu obsJugi 
ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw, administracji; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 50% powierzchni dziaJki; 
4) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję źP ｦ 50% ”owierzchni dziaJki; 
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5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 1 źP, 1 ź ｦ 6 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

6) obsJuga komunikacyjna od terenu 6 KDD. 

 

95. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 U/ZP, ”rzeznaczonym na usJugi, 
zieleL urządzoną, obowiązują nastę”ujące ustale-

nia: 

1) zakaz lokalizacji usJug z zakresu obsJugi 
ludno`ci lub ”rzedsiębiorstw, administracji; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 50% ”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję źP ｦ 50% ”owierzchni dziaJki; 
4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenów 15 KŚŚ ｦ 8 m, 

od ”oJudniowej strony linii rozgraniczających te-

ren 2 U/ZP ｦ 15 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenu 15 KŚŚŁ 
 

96. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 UZ/ZP, ”rzeznaczonym na usJugi 
zdrowia, zieleL urządzoną, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 50% ”owierzchni dziaJki; 
2) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję źP ｦ 50% ”owierzchni dziaJki; 
3) lokalizacja od 5 do 10 miejsc postojowych; 

4) wymaga się za”ewnienia dojazdu do istnie-

jącej stacji transformatorowej oraz terenu nie-

zbędnego do ”rawidJowego je funkcjonowania; 

5) zakaz ”odziaJu na dziaJki z wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

6) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających terenu 4 KŚL ｦ 20 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

7) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KŚLŁ 
 

97. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 US/ZP, ”rzeznaczonym na usJugi 
s”ortu i rekreacji oraz zieleL urządzoną, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) z uwagi na zagrowenie okresowymi ”odto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, mowliwo`ć lokalizacji 
budynków i budowli ”od warunkiem od”owied-

nich zabez”ieczeL technicznych (drenaw, meliora-

cje, itd.); 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 50% ”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję źP ｦ 50% ”owierzchni dziaJki; 
4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 8 KŚx, 25 KDD, 

11 ZP ｦ 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenów 25 KŚŚ, 
8 KDx; 

6) ze względu na strefę ｭśｬ ochrony eks”ozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, okre`lonymi 
w § 6 ”kt 4 uchwaJy. 

 

98. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 US/ZP, ”rzeznaczonym na usJugi 
s”ortu i rekreacji oraz zieleL urządzoną, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) z uwagi na zagrowenie okresowymi ”odto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, mowliwo`ć lokalizacji 
budynków i budowli pod warunkiem odpowied-

nich zabez”ieczeL technicznych (drenaw, meliora-

cje, itd.); 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 50 % ”owierzchni dziaJki; 
3) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję źP ｦ 50% ”owierzchni dziaJki; 
4) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 25 KŚŚ, 4 źP ｦ 

10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenu 25 KŚŚ; 
6) ze względu na strefę ｭśｬ ochrony eks”ozy-

cji objęcie terenu zasadami ochrony, okre`lonymi 

w § 6 ”kt 4 uchwaJy. 

 

99. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 U/ZP, ”rzeznaczonym na usJugi, zieleL 
urządzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 50% ”owierzchni dziaJki; 
2) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję źP ｦ 50% ”owierzchni dziaJki; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających tereny 3 KŚź, 9 KŚx ｦ 

6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenu 9 KŚxŁ 
 

100. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 U/ZP, ”rzeznaczonym na usJugi, zieleL 
urządzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

ｦ 50% ”owierzchni dziaJki; 
2) minimalna powierzchnia terenu przeznaczo-

nego na funkcję źP ｦ 50% ”owierzchni dziaJki; 
3) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 3 KŚź ｦ 8 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obsJuga komunikacyjna od terenu usJugo-

wego znajdującego się ”oza granicami ”lanu, na 
”oJudnie od terenu 7 UłźP; zakaz obsJugi bez”o-

`rednio z drogi 3 KŚźŁ 
 

101. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 AG, ”rzeznaczonym na dziaJalno`ć 
usJugowo - ”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 
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1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 4 KŚŚ, 1 źP,  
9 WS, 10 WS ｦ 6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) nie okre`la się minimalnej szeroko`ci frontu 

dziaJki; 
4) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KŚŚ; 
5) w strefie ograniczonego uwytkowania wzdJuw 

napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu zasa-

dami okre`lonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 - 10 uchwaJyŁ 
 

102. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 AG, ”rzeznaczonym na dziaJalno`ć 
usJugowo - ”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających tereny 22 KŚŚ ｦ 6 m,  

6 KDp ｦ 3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) lokalizacja budynków do 4 kondygnacji 
nadziemnych; 

4) maksymalna wysoko`ć budynku z ”Jaskim 
dachem ｦ 12 m od ”oziomu terenu do najwywszej 
krawędzi budynku; 

5) obsJuga komunikacyjna od terenu 22 KŚŚŁ 
 

103. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 AG, ”rzeznaczonym na dziaJalno`ć 
usJugowo - ”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) przeznaczenie uzu”eJniające mieszkanie to-

warzyszące; 
2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy  

o linii rozgraniczających terenu 4 KŚź(L) ｦ 8 m, 

od 1 KDL ｦ 10 m, od linii rozgraniczających za-

mknięty teren kolei ｦ od 10 m do 13 m, od  

23 KDD ｦ 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla ”rzeznaczenia uzu”eJniającego ｦ miesz-

kaL towarzyszących odlegJo`ć nie”rzekraczalnej 
linii zabudowy od linii rozgraniczających zamknię-
ty teren kolei ｦ 50 m; 

4) dla istniejących budynków wykraczających 
”oza ustaloną linię zabudowy do”uszcza się ”rze-

budowę i nadbudowę, a takwe rozbudowę niewy-

kraczającą ”oza linię zabudowy; 

5) obsJuga komunikacyjna od ulic 4 KŚź(L),  
1 KDL, 23 KDD; 

6) zagos”odarowanie terenu w sąsiedztwie li-
nii kolejowej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

7) zapewnienie dojazdu do terenu 2 E. 

 

104. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 AG, ”rzeznaczonym na dziaJalno`ć 

usJugowo - ”rodukcyjną, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) z uwagi na zagrowenie okresowymi ”odto-

pieniami terenu uwarunkowanymi wysokim po-

ziomem wód gruntowych, mowliwo`ć lokalizacji 
budynków i budowli ”od warunkiem od”owied-

nich zabez”ieczeL technicznych (drenaw, meliora-

cje, itd.); 

2) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających terenów 1 KŚL ｦ 10 m, 

od linii rozgraniczających zamknięty teren kolei ｦ 

20 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) obsJuga komunikacyjna od terenu 1 KŚL; 
4) zagos”odarowanie terenu w sąsiedztwie li-

nii kolejowej zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

105. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 Z, przeznaczonym na zieleL, obowią-
zują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury, `ciewek ”ieszych i rowerowych; 
3) do”uszcza się ”ozostawienie terenu w do-

tychczasowym uwytkowaniu lub jego zalesienie 
pod warunkiem udostę”nienia terenu ”od lokali-
zację `ciewek ”ieszo-rowerowych i innych urzą-
dzeL rekreacyjnych; 

4) w strefie ograniczonego uwytkowania wzdJuw 
napowietrznych linii elektroenergetycznej wysokie-

go na”ięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu 
zasadami okre`lonymi w §8 ust. 7 pkt 8 - 10 

uchwaJyŁ 
 

106. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 ZP, 2 ZP ”rzeznaczonym na zieleL 
urządzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) wyznaczenie `ciewek ”ieszo-rowerowych; 

3) do”uszcza się lokalizację rowu otwartegoŁ 
 

107. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 ZP, 4 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL 
urządzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków za wyjątkiem 
budynków gos”odarczych i urządzeL towarzyszą-
cych związanych z obsJugą zieleni urządzonej, 
s”eJniających nastę”ujące warunki: 

a) liczba kondygnacji ｦ 1, 

b) powierzchnia zabudowy ｦ do 25 m2 po-

szczególnych budynków, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 2% 

”owierzchni dziaJki; 
2) wyznaczenie `ciewek ”ieszo-rowerowych na 

terenie 4 ZP; 

3) w strefie ograniczonego uwytkowania wzdJuw 
napowietrznych linii elektroenergetycznej wysokie-

go na”ięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu 
zasadami okre`lonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 -  

10 uchwaJyŁ 
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108. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) do”uszcza się lokalizację dojazdów od tere-

nu 15 KDD do terenu 16 MN pod warunkiem 

zachowania ciągJo`ci `ciewek pieszo-rowerowych; 

3) wyznaczenie `ciewek ”ieszo-rowerowych. 

4) do”uszcza się lokalizację rowu otwartego 
lub zarurowanie istniejącego rowuŁ 

 

109. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 ZP, 7 ZP, 9 ZP przeznaczonym na 

zieleL urządzoną, obowiązują nastę”ujące ustale-

nia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) wyznaczenie `ciewek ”ieszo-rowerowych. 

 

110. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 ZP, ”rzeznaczonym na zieleL urzą-
dzoną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) za”ewnienie obsJugi komunikacyjnej dla te-

renów 1 ś, 13 MWŁ 
 

111. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 ZP, 11 ZP, 12 ZP, 13 ZP, 14 ZP, 

15 ZP, 16 ZP ”rzeznaczonym na zieleL urządzo-

ną, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) zakaz lokalizacji budynków za wyjątkiem 

budynków gos”odarczych i urządzeL towarzyszą-
cych związanych z obsJugą zieleni urządzonej, 
s”eJniających nastę”ujące warunki: 

a) liczba kondygnacji ｦ 1, 

b) powierzchnia zabudowy ｦ do 25 m2 po-

szczególnych budynków, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy ｦ 2% 

”owierzchni dziaJki; 
2) do”uszcza się lokalizację rowu otwartego 

na terenie 14 ZP; 

3) do”uszcza się na terenie 11 źP zmianę ”rze-

biegu rowu 1 WS, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) wyznaczenie `ciewek ”ieszo - rowerowych 

na terenach 11 ZP, 13 ZP, 14 ZP, 15 ZP. 

 

112. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolami 1 R, 2 R, 3 R przeznaczonym na 

u”rawy ”olowe, Jąki, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) zakaz zabudowy; 

2) do”uszcza się mowliwo`ć lokalizacji obiek-

tów kubaturowych niemieszkalnych, związanych 
bez”o`rednio z ”rowadzoną dziaJalno`cią rolniczą 
z zastrzeweniem ”kt 3; 

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie-

mieszkalnych, związanych bez”o`rednio z ”rowa-

dzoną dziaJalno`cią rolniczą, dla których wymagane 
jest s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu na `ro-

dowisko; 

4) do”uszcza się zalesienie terenów rolnych;  
5) do”uszcza się budowę dróg trans”ortu rol-

nego; 

6) w strefie ograniczonego uwytkowania wzdJuw 
napowietrznych linii elektroenergetycznej wysokie-

go na”ięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu 
zasadami okre`lonymi w §8 ust. 7 pkt 8 - 10 

uchwaJyŁ 
 

113. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolami 1 WS, 2 WS, 3 WS, 4 WS, 5 WS,  

6 WS, 7 WS, 8 WS, 9 WS, 10 WS, 11 WS,  

12 WS przeznaczonym na wody powierzchniowe 

`ródlądowe, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) zachowanie istniejących zadrzewieL i za-

krzewieL; 
2) do”uszcza się lokalizację urządzeL wod-

nych; 

3) do”uszcza się lokalizację mostów oraz kJa-

dek pieszo-rowerowych; 

4) zakaz lokalizacji budynków; 
5) do”uszcza się na terenie 11 źP zmianę ”rze-

biegu rowu 1 WS, zgodnie z rysunkiem planu. 

 

114. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KS, przeznaczonym na tereny komu-

nikacji, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% 

powierzchni terenu; 

2) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) maksymalna wysoko`ć budynków ｦ 12 m; 

4) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających teren zamknięty komu-

nikacji kolejowej ｦ 10 m, od 4 KDZ(L) ｦ 6 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

6) obsJuga komunikacyjna od terenów 4 KŚź(L); 
7) zagos”odarowanie terenu w sąsiedztwie li-

nii kolejowej zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

115. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KS, przeznaczonym na tereny komu-

nikacji, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% 

powierzchni terenu; 

2) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
3) maksymalna wysoko`ć budynków ｦ 8 m; 

4) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy ｦ 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

6) obsJuga komunikacyjna od terenu 4 KŚLŁ 
 

116. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDZ, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica zbiorcza, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  
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1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 30 m 
z miejscowym ”oszerzeniem w rejonie skrzywo-

wania z terenem 3 KDZ, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) ”rzyjęcie ”arametrów drogi 2 x 2 lub drogi 
1 x 4; 

3) wymaga się w”rowadzenia zieleni jako 
dwustronnych sz”alerów drzew; 

4) w liniach rozgraniczających teren 1 KŚź loka-

lizacja ciągu ”ieszo ｦ jezdnego obsJugującego zabu-

dowę mieszkaniową, usJugi, aktywno`ci gos”odar-

cze na terenach 15 MNU, 16 MNU, 21 MNU, 20 U, 

21 U, 22 U; 

5) do”uszcza się zjazdy organizowane jako ”ra-

woskręty na tereny 18 MNU, 23 U, 25 UKS na 
zasadach uzgodnionych z administratorem drogi; 

6) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 
 

117. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDZ, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica zbiorcza, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 25 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ”rzyjęcie ”arametrów drogi 2 x 2 lub drogi 
1 x 4; 

4) wymaga się w”rowadzenia zieleni jako jed-

nostronnych sz”alerów drzew; 
5) do”uszcza się zjazdy organizowane jako 

”rawoskręty na tereny 22 U, 23 U na zasadach 
uzgodnionych z administratorem drogi; 

6) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

7) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 
jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 

 

118. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDZ, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica zbiorcza, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 35 m 
z miejscowymi poszerzeniami w rejonie skrzywo-

waL, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ”rzyjęcie ”arametrów drogi 2 x 2 lub drogi 
1 x 4; 

4) wymaga się w”rowadzenia zieleni jako jed-

nostronnych sz”alerów drzew; 
5) do”uszcza się zjazdy organizowane jako ”ra-

woskręty na tereny 23 U, 25 UKS na zasadach 
uzgodnionych z administratorem drogi 3 KDZ; 

6) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;  

7) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 
 

119. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDZ(L), ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica zbiorcza, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20 m 
z miejscowymi ”oszerzeniami w rejonie skrzywo-

waL, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) docelowo po wybudowaniu drogi zbiorczej 

1 KŚź, ”rzyjęcie kategorii drogi lokalnej KŚL; 
4) przyjęcie ”arametrów drogi 1 x 2; 
5) do”uszcza się lokalizację zieleni; 
6) ”o ”rzyjęciu kategorii drogi lokalnej KŚL, 

do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych; 
7) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 
jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 

 

120. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDL, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica lokalna, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 15 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się lokalizację zieleni; 
4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 
 

121. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDL, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica lokalna, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się lokalizację zieleni; 
4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 
jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 

 

122. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDL, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica lokalna, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 
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1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się lokalizację zieleni; 
4) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 
 

123. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDL, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica lokalna, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się w”rowadzenia zieleni jako 
dwustronnych sz”alerów drzew; 

4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 
jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 

 

124. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDL, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica lokalna, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 14 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się lokalizację zieleni; 
4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 
jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 

 

125. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDD, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu;  

2) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni; 

3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych. 

 

126. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDD, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 7 m, zgodnie z rysunkiem planu;  

2) do”uszcza się organizację ”rzestrzeni ulicy 
zarówno ”o”rzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 

wydzielenia; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni; 

4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

 

127. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDD, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się w”rowadzenia zieleni ｦ co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni; 

5) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych. 

 

128. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDD, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się w”rowadzenia zieleni ｦ co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 
jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 

 

129. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDD, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się w”rowadzenia zieleni ｦ co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych; 

5) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych. 

 

130. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 KDD, przeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 
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1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających  
12 m, z placem do zawracania, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL minimum 5 m x 5 m; 
3) nie wymaga się ”lacu do zawracania o wy-

miarach 20 m x 20 m pod warunkiem odpowied-

niego zakoLczenia drogi ”owarowej na terenie  
1 US/ZP; 

4) wymaga się w”rowadzenia zieleni ｦ co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

5) wymaga się lokalizacji miejsc ”ostojowych. 

 

131. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 KDD, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się w”rowadzenia zieleni ｦ co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych; 

5) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych. 

 

132. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 KDD, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

133. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 KDD, przeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”ują-
ce ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

134. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się w”rowadzenia zieleni ｦ co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) do”uszcza się lokalizację miejsc postojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 
jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 

 

135. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 11 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wymaga się w”rowadzenia zieleni ｦ co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 
jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 

6) w strefie ograniczonego uwytkowania wzdJuw 
napowietrznych linii elektroenergetycznej wysokie-

go na”ięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu 
zasadami okre`lonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 - 10 

uchwaJyŁ 
 

136. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się lokalizację zieleni; 
4) dopuszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych jed-

nokierunkowych `ciewek rowerowych z zastrzewe-

niem pkt 6; 

6) nie wymaga się realizacji `ciewki rowerowej, 
o której mowa w ”kt 5 jeweli zostanie ona zreali-
zowana na terenie 4 ZP. 

 

137. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 13 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się lokalizację zieleni; 
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3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

4) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 
jednokierunkowych `ciewek rowerowych; 

5) w strefie ograniczonego uwytkowania wzdJuw 
napowietrznych linii elektroenergetycznej wysokie-

go na”ięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu 
zasadami okre`lonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 - 10 

uchwaJyŁ 
 

138. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 14 KDD, przeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia: 
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 14,6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) wymaga się w”rowadzenia zieleni ｦ co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych; 

5) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych. 

 

139. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 15 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ droga dojazdowa, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wymaga się w”rowadzenia zieleni ｦ co 

najmniej jednostronnego szpaleru drzew; 

3) dopuszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych; 
4) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 
jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 

 

140. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 16 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
publiczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 9,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się lokalizację zieleni; 
4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 
jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 

 

141. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 17 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się lokalizację zieleni; 
4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 
jednokierunkowych `ciewek rowerowychŁ 

 

142. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 18 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

143. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 19 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 15 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

4) dopuszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

144. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 20 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) wymaga się w”rowadzenia zieleni ｦ co naj-

mniej jednostronnego szpaleru drzew; 

4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych;  

5) dopuszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ieszo 

- rowerowych. 

 

145. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 21 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
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2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

146. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 22 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

zmienna 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakoLczenie ”lacem do zawracania zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

147. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 23 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni. 

 

148. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 24 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 9,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ieszo 

- rowerowych, zieleni. 

 

149. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 25 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulice dojazdowe, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się lokalizację zieleni; 
4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji jednostronnej dwukie-

runkowej `ciewki rowerowej lub dwustronnych 

jednokierunkowych `ciewek rowerowych, zgodnie 

z rysunkiem planu. 

 

150. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 26 KDD, ”rzeznaczonym na drogę 
”ubliczną ｦ ulica dojazdowa, obowiązują nastę”u-

jące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) zakoLczenie ”lacem do zawracania zgodnie 

z rysunkiem planu; 

4) do”uszcza się lokalizację zieleni; 
5) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych. 

 

151. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1 KDx, 6 KDx, przeznaczonym 

na ciągi ”ieszo ｦ jezdne, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się organizację ”rzestrzeni ulicy 
zarówno ”o”rzez wydzielenie jezdni jak i bez jej 
wydzielenia; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni; 

4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

 

152. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDx, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ciąg ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) zakoLczenie ”lacem do zawracania, zgodnie 

z rysunkiem planu; 

 

153. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDx, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ciąg ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych; 

5) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych. 

 

154. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDx, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ciąg ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia:  
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1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych. 

 

155. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 KDx, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ciąg ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 5,3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

 

156. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 KDx, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ciąg ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL 5 m x 5 m zgodnie z rysunkiem 
planu; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni i ele-

mentów maJej architektury; 
4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

5) wymaga się realizacji `ciewki rowerowej, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

 

157. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 KDx, ”rzeznaczonym na drogę ”u-

bliczną ｦ ciąg ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów maJej archi-

tektury; 

4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

5) wJączenie do drogi 3 KŚź na zasadach 
”rawoskrętuŁ 

 

158. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDW, przeznaczonym na drogi we-

wnętrzne ｦ droga dojazdowa, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m 
z placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów maJej archi-

tektury; 

3) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych. 

 

159. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDW, przeznaczonym na drogi we-

wnętrzne ｦ droga dojazdowa, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych ”od warunkiem za”ewnienia obsJugi komu-

nikacyjnej dla terenów 5 MW; 
3) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów maJej archi-

tektury. 

 

160. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDW, przeznaczonym na drogi we-

wnętrzne ｦ droga dojazdowa, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL minimum 5 m x 5 m; 
3) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów maJej archi-

tektury; 

4) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych. 

 

161. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciąg ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni i ele-

mentów maJej architektury; 
3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

 

162. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 2 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciąg ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6 m  
z placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni i ele-

mentów maJej architekturyŁ 
 

163. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciąg ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują nastę-
”ujące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 
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2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) zakoLczenie ”lacem do zawracania zgodnie 

z rysunkiem planu; 

4) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni i ele-

mentów maJej architekturyŁ 
 

164. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDWx, ”rzeznaczonym na wewnętrz-
ny ciąg ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 3 m 
ｦ jako uzu”eJnienie ciągu ”ieszo- jezdnego znajdu-

jącego się ”oza ”lanem, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni i ele-

mentów maJej architektury; 
3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

 

165. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDWx, ”rzeznaczonym na wewnętrz-
ny ciągi ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmien-

na minimum 5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni i ele-

mentów maJej architekturyŁ 
 

166. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciągi ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5,7 m  

z placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem pla-

nu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni i ele-

mentów maJej architekturyŁ 
 

167. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 7 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciągi ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) narowne `cięcia linii rozgraniczających w ob-

rębie skrzywowaL zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
3) do”uszcza się wprowadzenie zieleni i ele-

mentów maJej architekturyŁ 
 

168. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciągi ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakoLczenie ”lacem do zawracania, zgodnie 

z rysunkiem planu; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni i ele-

mentów maJej architektury; 
4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 

5) wJączenie do drogi 1 KŚź na zasadach 
”rawoskrętuŁ 

 

169. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 KDWx, przeznaczonym na we-

wnętrzny ciągi ”ieszo ｦ jezdny, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających na 

odcinku dwukierunkowym ｦ 10 m i 8 m, na od-

cinku jednokierunkowym wokóJ terenu 7 ZP ｦ 

minimum 5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych. 

 

170. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1 KDp, 2 KDp, 3 KDp, przezna-

czonymi na ciągi ”iesze, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów maJej archi-

tektury; 

3) na terenie 3 KŚ” wymaga się realizacji jed-

nostronnej dwukierunkowej `ciewki rowerowej; 
4) do”uszcza się tymczasowo wykorzystanie 

ciągu 2 KDp jako drogi dojazdowej do posesji 

”rzy ulŁ SJonecznej 3a, do czasu realizacji drogi  
7 KDD. 

 

171. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 4 KDp, ”rzeznaczonym na ciąg ”ieszy, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wymaga się w”rowadzenia `ciewki ”ieszo-

rowerowej; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni i ele-

mentów maJej architektury; 

4) w strefie ograniczonego uwytkowania wzdJuw 
napowietrznych linii elektroenergetycznej wysokie-

go na”ięcia 110 kV, wymaga się objęcia terenu 
zasadami okre`lonymi w § 8 ust. 7 pkt 8 -  

10 uchwaJyŁ 
 

172. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 KDp, 8 KDp, ”rzeznaczonym na ciągi 
”iesze, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 4 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów maJej archi-

tektury; 
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3) do”uszcza się obsJugę komunikacyjną ”o-

przez teren 5 KDp do terenu 15 MN.  

 

173. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 KDp, 7 KDp, ”rzeznaczonym na ciągi 
”iesze, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających mi-

nimum 3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów maJej archi-

tektury; 

 

174. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 KDp, przeznaczonym na ciągi ”iesze, 
obowiązują nastę”ujące ustalenia:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów maJej archi-

tektury. 

 

175. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 10 KDp, 11 KDp, przeznaczonym na 

ciągi ”iesze, obowiązują nastę”ujące ustalenia:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmien-

na minimum 3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewek ”ie-

szo-rowerowych, zieleni i elementów maJej archi-

tektury. 

 

176. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 12 KDp, 13 KDp, przeznaczonym na 

ciągi ”iesze, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5 m, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wymaga się w”rowadzenia `ciewek ”ieszo-

rowerowych; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni i ele-

mentów maJej architekturyŁ 
 

177. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1 K, 2 K, 3 K, przeznaczonych 

na infrastrukturę techniczną ｦ kanalizację, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) do”uszcza się lokalizację zieleni i obiektów 

maJej architektury; 
3) zagos”odarowanie terenu w sąsiedztwie li-

nii kolejowej zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

178. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1 W, przeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ wodociągi, obowiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki; 
2) do”uszcza się lokalizację zieleni i obiektów 

maJej architekturyŁ 
 

179. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1 E, przeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 
nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 
zabudowy; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 
5) odlegJo`ć obowiązującej linii zabudowy od linii 

rozgraniczających teren 8 źP ｦ od 2 m do 3 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

180. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 2 E, przeznaczonych na infra-

strukturę techniczną ｦ elektroenergetykę, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

3) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralnąŁ 
4) obsJuga komunikacyjna ”rzez teren 3 AGŁ 
 

181. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 3 E, przeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 

1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 
”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 
nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 
zabudowy; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 
5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 23 KŚŚ ｦ 4 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

182. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 4 E, przeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 
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2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 
nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 
zabudowy; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 
5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od 

linii rozgraniczających teren 16 KŚŚ ｦ od 1,4 m do 

4 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

183. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 5 E, przeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 
nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 
zabudowy; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 
5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 19 KŚŚ ｦ 12 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

184. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 6 E, 10 E, 11 E, 13 E, 14 E, 16 E prze-

znaczonymi na infrastrukturę techniczną ｦ elektro-

energetykę, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 
nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 
zabudowy; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu obiek-

tu stacji transformatorowej zielenią lub nawierzch-

nią rozbieralną; 
 

185. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 7 E, przeznaczonymi na infra-

strukturę techniczną ｦ elektroenergetykę, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem ”rzy-

”adków mających na celu wyrównanie granic lub 
”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 
nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 
zabudowy; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu obiek-

tu stacji transformatorowej zielenią lub nawierzch-

nią rozbieralną; 
5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 10 KŚŚ ｦ 6 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

186. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 8 E, przeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 
nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 
zabudowy; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 
5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 

od linii rozgraniczających teren 3 KŚL ｦ 4 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

187. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 9 E, przeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 
nawiązujący formą architektoniczną do sąsiedniej 
zabudowy; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu obiek-

tu stacji transformatorowej zielenią lub nawierzch-

nią rozbieralną; 

5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczających teren 9 KŚŚ ｦ 4 m, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

 

188. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 12 E, 15 E, przeznaczonym na infra-

strukturę techniczną ｦ elektroenergetykę, obo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 
”owinien formą architektoniczną nawiązywać do 
sąsiedniej zabudowy; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 
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4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 
5) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej i obowiązującej 

linii zabudowy od linii rozgraniczających tereny 
komunikacji ｦ 10 m, zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu. 

 

189. Na terenie oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 17 E, przeznaczonym na infrastrukturę 
techniczną ｦ elektroenergetykę, obowiązują na-

stę”ujące ustalenia: 
1) zakaz ”odziaJu na dziaJki za wyjątkiem 

”rzy”adków mających na celu wyrównanie granic 
lub ”owiększenie dziaJek sąsiednich; 

2) obiekt stacji transformatorowej wnętrzowej 
”owinien formą architektoniczną nawiązywać do 
sąsiedniej zabudowy; 

3) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej ar-

chitektury; 

4) zagospodarowanie terenu w otoczeniu 

obiektu stacji transformatorowej zielenią lub na-

wierzchnią rozbieralną; 
5) obsJuga komunikacyjna od terenu: 5 KŚL 

przez teren 29 MN. 

 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 12Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola. 

 

§ 13Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący Rady 

Dariusz SmagaJa  
 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVI/380/08 

Rady Miasta Opola  

z dnia 25 wrze`nia 2008 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta O”ola 

 

z dnia 25 wrze`nia 2008 rŁ 
 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 

poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 

poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 

Nr 123, poz. 803 ), biorąc ”od uwagę stanowi-

sko Prezydenta, Rada Miasta Opola rozstrzyga, 

co nastę”uje: 
1. Odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącą zmiany 

szeroko`ci (z 12 m do 8 m) planowanej drogi 

12KŚŚ (obecnie 11KŚŚ)*, gdyw jest ona konty-

nuacją drogi 10KŚŚ o tych samych ”arametrach, 
a takwe ze względu na konieczno`ć zachowania 
minimalnych ”arametrów dla dróg dojazdowych 

(10 m) oraz rezerwy na ciąg rowerowy i sz”aler 
drzew. 

2. Odrzuca się uwagi w czę`ci dotyczącej 
sprzeciwu na brak wyjazdu z ul. Dworskiej  

i ulŁ Parkowej, ”rzez maszyny i ciągniki rolnicze  
z gos”odarstw rolnych na ulŁ Kra”kowicką do ”ól 
uprawnych zlokalizowanych za ulŁ Kra”kowicką 
ze względu na kategorię ulicy zbiorczej jaką ma 
ul. Krapkowicka oraz parametry 1x4 (jedna jezd-

nia x 4 pasy ruchu). 

3. Odrzuca się uwagę dotyczącą ”rzeznacze-

nia dziaJki na terenie 6źP (obecnie 3źP)* na za-

budowę budynku bliuniaczego, z uwagi na nie-

uzasadnione rozbicie kompleksu przeznaczonego 

na tereny zieleni urządzonejŁ 
4. Odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącą caJko-

witej likwidacji terenu zieleni urządzonej w są-
siedztwie terenu 3U/ZP (obecnie 3MNU)*, 

z uwagi na ciągJo`ć terenów zielonych oraz na 

istniejący tam obecnie rów melioracyjnyŁ 
5. Odrzuca się uwagi dotyczące ”rzeznaczenia 

terenu 4MW (zabudowa wielorodzinna) na zieleL 
lub zabudowę jednorodzinną, ze względu na brak 
uwagi od wJa`ciciela dziaJek na terenieŁ 

6. Odrzuca się uwagę i czę`ć uwagi dotyczą-
cej braku zgody na wyznaczenie drogi 19KDD 

(obecnie 5KŚx)*, ze względu na konieczno`ć 
skomunikowania terenu 18MN w celu umowliwie-

nia rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 

7. Odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącej braku 
zgody na wyznaczenie drogi 18KDD (obecnie 

4KŚx)* w caJo`ci ”o dziaJce (61ł4) wJa`ciciela,  
z uwagi na istniejącą zabudowę ”o ”rzeciwnej 
stronie drogi oraz istniejące ”odziaJy geodezyjneŁ 

8. Odrzuca się uwagi w czę`ci dotyczącej 
”rzeznaczenia caJo`ci dziaJki (80ł7) na zabudowę 
jednorodzinną, na terenie 10MNU i 13źP (obecnie 
13MNU i 10źP)*, z uwagi na konieczno`ć wy-

znaczenia ”asa zieleni wzdJuw rowu 1WS, 2WS 
co wynika mŁinŁ z uwzględnionego wniosku do 
planu. 

9. Odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącej ”rze-

znaczenia terenu 33US/ZP (obecnie 5US/ZP)* na 

zabudowę mieszkaniową, z uwagi na konieczno`ć 
wyznaczenia terenów usJug s”ortu i rekreacji  

w sąsiedztwie terenów zieleni urządzonejŁ 
10. Odrzuca się uwagi w czę`ci dotyczącej 

przeznaczenia terenu 6MW (zabudowa wieloro-

dzinna) na tereny MN (zabudowa jednorodzinna) 

oraz ”rzeznaczenia terenu 2UłźP (usJugi i zieleL 
urządzona) na MNU (zabudowa jednorodzinna  
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z usJugami), z uwagi na konieczno`ć wyznaczania 
nowych terenów ”od zabudowę wielorodzinną  
i zieleL, a w tym ”rzy”adku są one kontynuacją 
sąsiedniego miejscowego ”lanu zagos”odarowa-

nia ”rzestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi  
w Opolu. 

11. Odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącej `cię-
cia narownika drogi 8KŚŚ (obecnie 7KŚŚ)*, ”rze-

niesienia ciągu 2KŚ” między ”osesję 5 i 7 ”rzy 
ulŁ SJonecznej oraz dotyczącej docelowej zamiany 
ciągu 2KŚ” na drogę wewnętrzną do ”osesji ”rzy 
ulŁ SJonecznej 3a, z uwagi na ”rawidJowe i wy-

godne rozwiązanie dojazdu do ”osesji ”rzy  
ulŁ SJonecznej 3a oraz ciągu ”ieszego znajdujące-

go się na osi dróg 8KŚŚ (obecnie 7KŚŚ)*  
i 1KDWx. 

12. Odrzuca się uwagi w czę`ci dotyczącej 
caJkowitego ”rzeznaczenia na usJugi dziaJek 36ł3, 
69ł1, 37ł6 oraz dziaJek lewących ”rzy drodze 
Opole-Racibórz na terenie 18źP (obecnie 6UłźP, 
15ZP)*, z uwagi na konieczno`ć wyznaczenia 
”asa zieleni wzdJuw rowu 1WS, 2WS, 3WS co 
jest kontynuacją sąsiedniego miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego w rejonie Wój-

towej Wsi w Opolu. 

13. Odrzuca się uwagę dotyczącą ”ozosta-

wienia istniejącej ulŁ vniwnej 18KDD (obecnie 

4KŚx)* jako ｭ`le”ejｬ, z uwagi na konieczno`ć 
dobrego skomunikowania terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

14. Odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącej zakresu 
poszerzenia terenu 13MNU (obecnie 14MNU)* 

caJkowicie kosztem terenu 15źP (obecnie 12ZP)*,  

z uwagi na konieczno`ć wyznaczenia ”asa zieleni 
wzdJuw rowu 1WS, 2WS co wynika mŁinŁ  
z uwzględnionego wniosku do ”lanuŁ 

15. Odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącej ”o-

szerzenia terenu 3AG (obecnie 4AG)* kosztem 

terenu 13ZP (obecnie 10ZP)*, z uwagi na ko-

nieczno`ć wyznaczenia ”asa zieleni wzdJuw rowu 
1WS, 2WS co wynika mŁinŁ z uwzględnionego 
wniosku do planu. 

16. Odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącej mowli-
wo`ci nadbudowy budynków z ”Jaskim dachem  
i wykorzystania ”oddasza do celów mieszkanio-

wych na terenie 13MNU (obecnie 14MNU)*,  

z uwagi na skalę otaczającej zabudowy historycznej 

oraz odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącej ”rze-

znaczenia terenu 16źP (obecnie 13źP)* na usJugi 
s”ortu, z uwagi na konieczno`ć wyznaczenia 
”asa zieleni wzdJuw rowu 1WS, 2WS co wynika 

mŁinŁ z uwzględnionego wniosku do ”lanuŁ 
17. Odrzuca się uwagi dotyczące do”rowa-

dzenia do zgodno`ci z ”rze”isami i ze studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta O”ola w związku z: 

a) ”rzeznaczeniem terenów w ”obliwu ”rzebie-

gającej linii wysokiego na”ięcia na tereny zabu-

dowy jednorodzinnej, a nie na zieleL, 

b) wystę”owaniem wysokiego ”oziomu wód 
gruntowych na terenie 12MN,  

c) ”oszerzeniem drogi 11KŚŚ co wydaje się 
niemowliwe ｦ z uwagi na zgodno`ć ”rojektu ”lanu 
z przepisami i studium. 

18. Odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącej ”rze-

znaczenia terenu 32US/ZP (obecnie 13ZP, 17MNU, 

25KŚŚ)* na usJugi, ze względu na uwzględnienie 
uwag wJa`cicieli dziaJek na tym terenie 

oraz odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącej zli-
kwidowania dwustronnego szpaleru drzew na 

ul. Kra”kowickiej, gdyw szeroka ulica w obszarze 
zabudowanym nie oznacza drogi szybkiego ruchu 

dlatego drzewa nie ”owinny stanowić zagroweniaŁ 
19. Odrzuca się czę`ć uwagi dotyczącej ”ozo-

stawienia istniejącego wjazdu i wyjazdu w obu 

kierunkach ze stacji paliw przy ul. Prószkowskiej 
71 na terenie 24UKS (obecnie 10ZP)*, z uwagi 

na to, we o organizacji ruchu decydowaJ będzie 
zarządca drogiŁ 

 
( )* - obecne oznaczenia terenów znajdujące się w nawia-

sach wynikają ze zmian numeracji i oznaczeL ”o uwzględnie-

niu uwag do projektu planu 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVI/380/08 

Rady Miasta Opola  

z dnia 25 wrze`nia 2008 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Opola 

 

z dnia 25 wrze`nia 2008 rŁ 
 

w sprawie sposobu realizacji i zasad finanso-

wania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 

poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 

poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 

poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. 

Nr 123, poz. 803) oraz w związku z uchwaleniem 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu, 

Rada Miasta O”ola rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte 
ustaleniami planu 

 

źasady obsJugi oraz charakterystyka rozwiązaL 
infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, 

zostaJy okre`lone w ustaleniach miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejo-

nie Szczepanowic w O”oluŁ W zakresie nalewą-
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cym do zadaL wJasnych gminy za”isano w ”lanie 
nastę”ujące inwestycje infrastrukturalne: 

1. Modernizacja, rozbudowa i budowa ukJadu 
komunikacyjnego, obejmującego budowę dróg 
zbiorczych, lokalnych, dojazdowych, ciągów ”ie-

szo-jezdnych, pieszo-rowerowych i ciągów ”ie-

szych. CaJo`ć inwestycji komunikacyjnych obej-

muje takwe urządzenia towarzyszące, w tym 
mŁinŁ: chodniki, zieleL, o`wietlenie, sygnalizację  
i urządzenia sterowania ruchem. 

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozo-

staJych systemów infrastruktury technicznej, 
obejmuje: 

- sieć wodociągową, 
- kanalizację sanitarną, 
- ”rze”om”ownię `cieków sanitarnych, 
- kanalizację deszczową, 
- separator substancji ropopochodnych, 

- o`wietlenie ulic i ”lacówŁ 
 

II. S”osób realizacji za”isanych w ”lanie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej 

 

1. źadania w zakresie realizacji dróg ”ublicz-

nych ”rzewidzianych w ”lanie oraz związanych  
z nimi wyku”ami terenów, ”rowadzić będą wJa-

`ciwe jednostki miejskieŁ 
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 

”rowadzić będą wJa`ciwe ”rzedsiębiorstwa,  
w kom”etencji których lewy rozwój sieci: wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazo-

ciągowej i cie”lnej, zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego oraz na podsta-

wie ”rze”isów odrębnychŁ źadania w zakresie go-

s”odarki od”adami realizowane będą zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami 

oraz na ”odstawie ”rze”isów odrębnychŁ 
3. Podstawę ”rzyjęcia do realizacji zadaL okre-

`lonych w miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
”rzestrzennego, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, stanowić będą za”isy Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnego miasta Opola. 

4. Okre`lenie terminów ”rzystą”ienia i zakoL-
czenia realizacji tych zadaL, ustalone będzie we-

dJug kryteriów i zasad ”rzyjętych ”rzy konstru-

owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 

miasta Opola. 

5. Inwestycje mogą być realizowane eta”owo 
w zalewno`ci od wielko`ci `rodków ”rzeznaczo-

nych na inwestycje. 

 

III. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej okre`lonych w ”lanie 

 

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać 
się ”o”rzez: 

1) wydatki z budwetu miasta; 
2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 

”o”rzez budwet miasta ｦ w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i ”owyczek bankowych, 
e) innych `rodków zewnętrznych; 
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o charakterze cywilno - praw-

nym lub w formie partnerstwa publiczno - pry-

watnego, a takwe wJa`cicieli nieruchomo`ciŁ 
2. Ustala się zasadę finansowania wymienio-

nych w ustŁ 1 ”kt 1 inwestycji w zakresie ukJadu 
komunikacyjnego, zgodnie art. 16 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. 

z 2004 rŁ Nr 204 ”ozŁ 2086 z ”óunŁ zmŁ), który 
stanowi, we budowa lub ”rzebudowa dróg ”u-

blicznych s”owodowana inwestycją niedrogową 
nalewy do inwestora tego ”rzedsięwzięcia,  
a szczegóJowe warunki budowy lub przebudowy 

dróg okre`la umowa między zarządcą drogi  
a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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