
 

 

UCHWAŁA NR XIV/243/15 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Bierkowice-Zachód w Opolu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2015 r. poz. 199, poz. 443) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz w związku  

z uchwałą nr XIV/185/11 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania Bierkowice-Zachód w Opolu, po stwierdzeniu, że nie naruszono ustaleń 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (uchwała nr LXXI/745/10 

Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r.) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice-Zachód w Opolu zwany 

dalej planem. 

2. Integralną częścią uchwały są: 

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1; 

2) wykaz obiektów zabytkowych, stanowiący załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 4. 

3. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przedmiot planu ujęte są w postaci: 

1) przepisów ogólnych określających zakres spraw regulowanych uchwałą i zawierających objaśnienia 

użytych terminów i pojęć; 

2) przepisów szczegółowych, zawartych w kartach terenów, odnoszących się do poszczególnych terenów 

wyznaczonych na obszarze objętym granicami planu. 

4. Ustalenia określone w ust. 3 obowiązują łącznie. 

5. Zakres spraw regulowanych uchwałą dotyczy ustaleń art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2. Granice planu, przedstawione na rysunku, stanowią: od północy – ulica Wrocławska, od wschodu – 

ulica Żerkowicka, ciek wodny Prószkówka, od południa i zachodu – granica administracyjna Opola. 
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§ 3.1. Ilekroć jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Opola; 

2) planie – należy przez to rozumieć przepisy zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik 

nr 1 do uchwały; 

4) karcie terenu – należy przez to rozumieć zapis ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów 

wyznaczonych w obszarze objętym granicami planu, ujętych w formie tabeli; 

5) terenie – należy przez to rozumieć teren, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

oznaczony symbolem, na którym obowiązują odpowiednie ustalenia; 

6) przeznaczeniu terenu podstawowym – rozumie się przez to kategorie przeznaczenia lub grupy tych 

kategorii, które dominują na danym terenie, jednocześnie w granicach terenu i na poszczególnych działkach; 

7) przeznaczeniu terenu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które może 

uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie, o którym mowa w pkt 6 jednocześnie w granicach terenu  

i na poszczególnych działkach, w sposób określony w ustaleniach; 

8) procencie zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki 

budowlanej; 

9) zabudowie – należy przez to rozumieć budynki, wiaty oraz obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, 

wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach; 

10) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć określenie dopuszczalnego zewnętrznego, pionowego 

gabarytu zabudowy, wyrażone w metrach jako pionowy wymiar zabudowy mierzony do kalenicy, punktu 

zbiegu połaci dachowych bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, od naturalnej 

rzędnej terenu znajdującego się poniżej, a zabudowa nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości  

w żadnym miejscu swojego rzutu; 

11) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy, na której 

musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku, z dopuszczeniem możliwości: 

a) miejscowego wysunięcia części budynku (ryzality, balkony, wykusze itp.) przed wskazaną linię,  

na maksymalną głębokość 1 m, 

b) miejscowego cofnięcia części budynku za wskazaną linię, pod warunkiem, że głębokość cofnięcia nie 

może przekroczyć 5% długości elewacji frontowej budynku; 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, ograniczającą część terenu,  

na którym dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części zabudowy; 

13) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 10°; 

14) akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego lub obiekt małej 

architektury, który koncentruje uwagę obserwatorów w najbliższym jego otoczeniu; 

15) szpalerze drzew – należy przez to rozumieć rząd lub dwa rzędy drzew; 

16) ochronie drzewostanu – należy przez to rozumieć drzewostan istniejący do zachowania, dla którego 

należy prowadzić konserwację lub odtwarzanie; 

17) nie ustala się – należy przez to rozumieć nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia regulowane 

przepisami odrębnymi; 

18) nie dotyczy – należy przez to rozumieć brak przesłanek do wprowadzenia nakazów, zakazów, dopuszczeń 

i ograniczeń; 

19) miejscach postojowych (m.p.) - należy przez to rozumieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 

2. Ilekroć jest mowa o przeznaczeniu terenu na: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 

jednorodzinny wolnostojący (tj. niestykający się żadną ze ścian z innym budynkiem mieszkalnym) wraz  

z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz zielenią; 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 2009



2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 

jednorodzinny w układzie szeregowym (tj. stykający się przynajmniej jedną ze ścian z innym budynkiem 

mieszkalnym) wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz zielenią; 

3) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, usługi lub zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, z zastrzeżeniem ustaleń 

przepisów szczegółowych; 

4) usługi – należy przez to rozumieć: 

a) usługi z zakresu obsługi ludności lub przedsiębiorstw – należy przez to rozumieć: 

- handel detaliczny – obiekty służące sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży do 2000 m², 

przystosowane do przyjmowania klientów, oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz 

loteryjnych i zakładów sportowych, apteki, sklepy zoologiczne, 

- gastronomię – restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące 

działalności kateringowej, obiekty małej gastronomii, 

- rozrywkę – dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna, salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, kawiarnie 

internetowe, gabinety doradcze, 

- biura – budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, 

działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, 

wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, 

działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, 

informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, 

administracją, wymiarem sprawiedliwości, biura podróży, 

- drobne rzemiosło i usługi – punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, 

introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, 

modystycznych, kaletniczych, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia 

wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania 

przedmiotów ruchomych, studia tatuażu, kwiaciarnie, punkty florystyczne, szalety, 

- obiekty kongresowe, konferencyjne oraz kształcenia dodatkowego, 

– wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą, 

b) usługi turystyki – należy przez to rozumieć: 

- budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, 

schroniska turystyczne, domy wycieczkowe, zajazdy, kwatery wraz z obiektami towarzyszącymi, 

- punkty informacji turystycznej, 

c) usługi opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć: 

- poradnie medyczne – przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje 

dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne 

(np. bioenergoterapeutyczne, znachorskie), 

- pracownie medyczne – pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, 

pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, 

d) usługi oświaty – należy przez to rozumieć prywatne i publiczne żłobki, kluby dziecięce, przedszkola  

i szkoły, zlokalizowane na wydzielonych działkach, zagospodarowanych z udziałem zieleni wraz  

z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą, 

e) usługi kultury – należy przez to rozumieć: 

- obiekty upowszechniania kultury – domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra 

informacyjne, kluby tematyczne, świetlice, 

- wystawy i ekspozycje – muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, 

- obiekty kultury sakralnej – świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych, w tym kaplice, plebanie, domy 

parafialne i katechetyczne, 
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- pracownie artystyczne – pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów 

artystycznych, 

- obiekty imprez plenerowych – obiekty przystosowane do organizowania imprez poza budynkami, 

wraz z obiektami towarzyszącymi, 

f) usługi administracji – należy przez to rozumieć: 

- urzędy – obiekty organów administracji państwowej, rządowej, samorządowej i wymiaru sprawiedliwości, 

- obrona cywilna i służby ochrony, w tym straż miejska, straż pożarna, straż ochrony kolei, agencje ochrony, 

– wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą, 

g) usługi sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć terenowe urządzenia sportowe – niekryte 

urządzenia do uprawiania sportu i rekreacji, w tym boiska, baseny letnie, oraz kryte urządzenia sportowe 

– kryte w całości lub części urządzenia do uprawiania sportu, (w tym hale sportowe, lodowiska, 

pływalnie, fitness kluby), 

h) usługi obsługi komunikacji – należy przez to rozumieć stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje 

diagnostyczne, myjnie samochodowe, wypożyczalnie pojazdów oraz dworce autobusowe wraz z obiektami 

towarzyszącymi, 

i) usługi pogrzebowe – należy przez to rozumieć: 

- zakład pogrzebowy – podmiot gospodarczy organizujący i wykonujący usługi pogrzebowe, 

nieposiadający infrastruktury umożliwiającej przechowywania i przygotowania zwłok, szczątków lub 

prochów do pochówku, 

- przedsiębiorstwo pogrzebowe – podmiot gospodarczy świadczący usługi pogrzebowe, posiadający 

infrastrukturę umożliwiającą transport, przechowywanie i przygotowanie zwłok, szczątków lub wraz  

z obiektami towarzyszącymi oraz zielenią; 

5) zieleń urządzoną – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni 

niskiej (trawniki, kwietniki) skomponowane kompleksowo pod względem estetycznym wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi, takim jak place zabaw, ścieżki, obiekty małej architektury, małe boiska dla dzieci; 

6) zieleń – należy przez to rozumieć zagospodarowanie zielenią niską, średnią i wysoką wraz ze ścieżkami 

pieszymi i rowerowymi oraz z obiektami małej architektury; 

7) ciąg pieszo-jezdny – należy przez to rozumieć ulicę w strefie zamieszkania, o nawierzchni rozbieralnej, 

bez wyodrębnionej jezdni i chodników, gdzie pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo 

przed pojazdem. 

3. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane; 

3) przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw oraz ustaw związanych z planowaniem przestrzennym 

i przepisami wykonawczymi do nich. 

§ 4.1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są: 

1) oznaczenia ogólne: 

a) granice obszaru objętego planem, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

c) granica Miasta; 

2) oznaczenia przeznaczenia terenów; 

3) elementy kompozycji: 

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

c) szpalery drzew; 

4) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego: 

a) obiekty zabytkowe, 

b) stanowiska archeologiczne, 

c) stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, 

d) strefa E ochrony konserwatorskiej; 

5) oznaczenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej: ciągi piesze. 

2. Niewymienione w ust. 1, pozostałe elementy rysunku, mają charakter informacyjny. 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 

§ 5. Uchwala się następujące karty terenów do planu: 

1. Karta terenu nr 001 

1) symbol i nr terenu: 1MN; 

2) powierzchnia terenu: 140,6 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5, 

- procent zabudowy maksimum 30% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - dla zabudowy mieszkaniowej dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 35° do 45°; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 
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8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
- zabudowa mieszkaniowa, 

  - usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Sobótki kalenicowo bądź szczytowo, 

  
- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów i khaki, 

zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

  
- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką  

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej 

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 
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f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub 

ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 15 m, 

c) dopuszcza się działki o powierzchni minimum 8 arów dla działek budowlanych wydzielonych przed 

wejściem w życie obowiązującego planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 11 ppkt c. 

2. Karta terenu nr 002 

1) symbol i nr terenu: 2MN; 

2) powierzchnia terenu: 53,5 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,7, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie czynnego, 

pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 
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b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20%; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
- zabudowa mieszkaniowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 2KDD; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 
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d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej 

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów. 

3. Karta terenu nr 003 

1) symbol i nr terenu: 3MN; 

2) powierzchnia terenu: 99,2 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: kąt nachylenia połaci dachowych do 450; 
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5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20%; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów 

zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych: 

nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
zabudowa mieszkaniowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 2KDD; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 
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b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe , do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów. 

4. Karta terenu nr 004 

1) symbol i nr terenu: 4MN; 

2) powierzchnia terenu: 113,1 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 
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4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,4, 

- procent zabudowy maksimum 30% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: kąt nachylenia połaci dachowych do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) w odległości 50 m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
zabudowa mieszkaniowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru 

budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 17KDW; 
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów. 
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5. Karta terenu nr 005 

1) symbol i nr terenu: 5MN; 

2) powierzchnia terenu: 260,7 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

  - minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

d) dach: kąt nachylenia połaci dachowych do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20%; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
zabudowa mieszkaniowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 
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9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 3KDW, 4KDW, 5KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych i 

przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900, 

d) dopuszcza się działki o powierzchni minimum 8 arów dla działek budowlanych wydzielonych przed wejściem 

w życie obowiązującego planu; 
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12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 pkt 11 ppkt d. 

6. Karta terenu nr 006 

1) symbol i nr terenu: 6MN; 

2) powierzchnia terenu: 68 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5, 

- procent zabudowy maksimum 30% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich zastosowanie 

nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi 

określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
zabudowa mieszkaniowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 16 – Poz. 2009



d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej wysokości 

zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 3KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej 

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 
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11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900, 

d) dopuszcza się działki o powierzchni minimum 8 arów dla działek budowlanych wydzielonych przed wejściem 

w życie obowiązującego planu; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 pkt 11 ppkt d. 

7. Karta terenu nr 007 

1) symbol i nr terenu: 7MN; 

2) powierzchnia terenu: 146,3 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 12 m, 

d) dach: kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20%; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
zabudowa mieszkaniowa, 
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b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 3KDW, 4KDW, 5KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących i planowanych: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, 

zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód 

powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu 

o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 
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h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 pkt 11 ppkt c. 

8. Karta terenu nr 008 

1) symbol i nr terenu: 8MN; 

2) powierzchnia terenu: 108,1 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy, 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 
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d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
zabudowa mieszkaniowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej wysokości 

zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 5KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych 

zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – jako tymczasowe, 

do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących i planowanych: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, zbiorczym 

systemem kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu 

o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, 

opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej i odnawialnej, 

niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 
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g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu lub 

dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę przed wejściem w życie planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 pkt 11 ppkt c. 

9. Karta terenu nr 009 

1) symbol i nr terenu: 9MN; 

2) powierzchnia terenu: 202,2 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: 
- dla budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach bezpośrednio 

przylegających do ul. Żerkowickiej dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 350 - 450, 

  - dla pozostałych budynków mieszkalnych kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich zastosowanie 

nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi 

określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w obrębie stanowiska archeologicznego ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów 

zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych: 

nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

  - usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Żerkowickiej kalenicowo bądź szczytowo, 

  
- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów i khaki, 

zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

  
- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką  

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 3KDD, 13KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 
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d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu 

o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900, 

d) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 9 pkt 11 ppkt d. 

10. Karta terenu nr 010 

1) symbol i nr terenu: 10MN; 

2) powierzchnia terenu: 227,2 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: 

- dla budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach bezpośrednio 

przylegających do ul. Żerkowickiej kąt nachylenia połaci od 350 -450, 

- dla pozostałych budynków mieszkalnych kąt nachylenia połaci do 450; 
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5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla budynków oznaczonych 

na rysunku planu jako obiekty 

zabytkowe obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, 

rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, 

detali architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

b) w przypadku wyłączenia obiektów z ewidencji zabytków, nie mają zastosowania ustalenia pkt 6 lit. a; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Żerkowickiej kalenicowo bądź szczytowo, 

  
- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów  

i khaki, zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

  
- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką 

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej 

niż 1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: - obsługa komunikacyjna od terenu 3KDD, 8KDW, 13KDW, 14KDW; 
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu 

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu lub 

dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę przed wejściem w życie planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 10 pkt 11 ppkt c. 
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11. Karta terenu nr 011 

1) symbol i nr terenu: 11MN; 

2) powierzchnia terenu: 56,5 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5, 

- procent zabudowy maksimum 30% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 350 - 450, 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów 

zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych: 

nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Żerkowickiej kalenicowo bądź szczytowo, 

- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką  

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 27 – Poz. 2009



9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenu 3KDD, 18KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe , do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących i planowanych: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, zbiorczym 

systemem kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900, 

d) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 
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13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 11 pkt 11 ppkt d. 

12. Karta terenu nr 012 

1) symbol i nr terenu: 12MN; 

2) powierzchnia terenu: 34,2 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5, 

- procent zabudowy maksimum 30% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

d) dach: dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 350 - 450, 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie czynnego, 

pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich zastosowanie 

nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi 

określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Żerkowickiej kalenicowo bądź szczytowo, 

- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką  

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 
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d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenu 3KDD; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących i planowanych: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, zbiorczym 

systemem kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu 

o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 
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11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów. 

13. Karta terenu nr 013 

1) symbol i nr terenu: 13MN; 

2) powierzchnia terenu: 37,6 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,5 do 0,9, 

- procent zabudowy maksimum 45% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - obowiązujące zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 12 m, 

d) dach: - kąt nachylenia połaci dachowych do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
- zabudowa mieszkaniowa szeregowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 
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c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenu 7KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących i planowanych: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, zbiorczym 

systemem kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, 

opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów komunalnych 

oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 
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11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 6,8 m, 

c) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 13 pkt 11 ppkt c. 

14. Karta terenu nr 014 

1) symbol i nr terenu: 14MN; 

2) powierzchnia terenu: 73,5 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,5 do 0,9, 

- procent zabudowy maksimum 45% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: obowiązujące zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - kąt nachylenia połaci dachowych do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie czynnego, 

pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
zabudowa mieszkaniowa szeregowa, 
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b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenu 7KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących i planowanych: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, zbiorczym 

systemem kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 
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- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 6,8 m, 

c) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 14 pkt 11 ppkt c. 

15. Karta terenu nr 015 

1) symbol i nr terenu: 15MN; 

2) powierzchnia terenu: 36,7 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,5 do 0,9, 

- procent zabudowy maksimum 45% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - obowiązujące zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

  - minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

d) dach: - kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 
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8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
- zabudowa mieszkaniowa szeregowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenu 7KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych i 

przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych 

zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – jako tymczasowe, 

do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 
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g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 1,7 ara, 

b) minimalny front wydzielanych działek 6,8 m, 

c) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 15 pkt 11 ppkt c. 

16. Karta terenu nr 016 

1) symbol i nr terenu: 16MN; 

2) powierzchnia terenu: 33,3 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5, 

- procent zabudowy maksimum 30% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 350 - 450, 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów 

górniczych: 
nie dotyczy, 
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b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Żerkowickiej kalenicowo bądź szczytowo, 

- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką  

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenu 3KDD, 18KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 
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e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów. 

17. Karta terenu nr 017 

1) symbol i nr terenu: 17MN; 

2) powierzchnia terenu: 162,3 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 
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- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
- zabudowa mieszkaniowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 8KDW, 9KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących i planowanych: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, zbiorczym 

systemem kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych, 
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d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu 

o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, 

opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej i odnawialnej, 

niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 17 pkt 11 ppkt c. 

18. Karta terenu nr 018 

1) symbol i nr terenu: 18MN; 

2) powierzchnia terenu: 122,1 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - kąt nachylenia połaci do 450; 
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5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
zabudowa mieszkaniowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 9KDW, 10KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 
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c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących i planowanych: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, zbiorczym 

systemem kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu 

o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, 

opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej i odnawialnej, 

niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 18 pkt 11 ppkt c. 

19. Karta terenu nr 019 

1) symbol i nr terenu: 19MN; 

2) powierzchnia terenu: 102,2 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 
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c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
zabudowa mieszkaniowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 10KDW, 11KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 44 – Poz. 2009



b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe , do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900, 

d) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 19 pkt 11 ppkt d. 

20. Karta terenu nr 020 

1) symbol i nr terenu: 20MN; 

2) powierzchnia terenu: 107 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
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b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

-minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: 

- dla budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach bezpośrednio 

przylegających do ul. Żerkowickiej dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 350 - 450, 

- dla pozostałych budynków mieszkalnych kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Zerkowickiej kalenicowo bądź szczytowo, 

  
- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów i khaki, 

zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

  
- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką  

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 
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9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 3KDD, 11KDW, 12KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe , do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących i planowanych: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, 

zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód 

powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu 

o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900, 

d) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu; 
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12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 20 pkt 11 ppkt d. 

21. Karta terenu nr 021 

1) symbol i nr terenu: 21MN; 

2) powierzchnia terenu: 55,8 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - dla budynków mieszkalnych dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 350 - 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu 

pod warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla budynków oznaczonych 

na rysunku planu jako obiekty 

zabytkowe obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, 

rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, 

detali architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

b) w przypadku wyłączenia obiektów z ewidencji zabytków, nie mają zastosowania ustalenia pkt 6 lit. a; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 
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8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Zerkowickiej kalenicowo bądź szczytowo, 

- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów i khaki, 

zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką 

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej 

niż 1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 3KDD, 12KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu 

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 
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f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub 

ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900, 

d) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 21 pkt 11 ppkt d. 

22. Karta terenu nr 022 

1) symbol i nr terenu: 22MN; 

2) powierzchnia terenu: 159,1 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) uzupełniające: usługi, 

  zabudowa zagrodowa; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5, 

- procent zabudowy maksimum 30% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - dla budynków mieszkalnych dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 350 - 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie czynnego, 

pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich zastosowanie 

nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi 

określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 
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b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Zerkowickiej kalenicowo bądź szczytowo, 

- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów i khaki, 

zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką w kolorze 

szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

- dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

  

- dla zabudowy zagrodowej dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne  

o maksymalnej wysokości zabudowy 12m z dachem dwuspadowym  

i o maksymalnej wysokości zabudowy 8 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 3KDD; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe , do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 
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c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich  

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900, 

d) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

10%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 22 pkt 11 ppkt d. 

23. Karta terenu 023 

1) symbol i nr terenu: 1MN/U; 

2) powierzchnia terenu: 117 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usługi, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 
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b) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

- obowiązujące zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: 

- dla budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach bezpośrednio 

przylegających do ul. Sobótki dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 350 - 450, 

- dla pozostałych budynków mieszkalnych kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia ustala się strefę ograniczonego użytkowania obejmującą pasy terenu 

o szerokości 35 m od osi linii po obu jej stronach, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla budynków oznaczonych 

na rysunku planu jako obiekty 

zabytkowe obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, 

rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, 

detali architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

b) w przypadku wyłączenia obiektów z ewidencji zabytków, nie mają zastosowania ustalenia pkt 6 lit. A; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów 

zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych: 

nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- zabudowa usługowa, 

- usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Sobótki kalenicowo bądź szczytowo, 

- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów  

i khaki, zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką 

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 
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d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej 

niż 1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne i usługowe, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 1KDD, 15KDW, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach 

zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty 

zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany  

z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy 

retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu 

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia 

powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 
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h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

dopuszcza się istniejące wjazdy z ul. Sobótki, do czasu realizacji ustaleń planu; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 23 pkt 11 ppkt c. 

24. Karta terenu 024 

1) symbol i nr terenu: 2MN/U; 

2) powierzchnia terenu: 372,6 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usługi, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

- obowiązujące zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 12 m, 

d) dach: 

- dla budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach bezpośrednio 

przylegających do ul. Sobótki dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 350 - 450, 

- dla pozostałych budynków mieszkalnych kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 
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6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla budynków oznaczonych 

na rysunku planu jako obiekty 

zabytkowe obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, 

rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, 

detali architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

b) w przypadku wyłączenia obiektów z ewidencji zabytków, nie mają zastosowania ustalenia pkt 6 lit. A, 

c) w obrębie stanowiska archeologicznego ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów 

zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych: 

nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- zabudowa usługowa, 

- usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Sobótki kalenicowo bądź szczytowo, 

- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów  

i khaki, zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką 

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej 

niż 1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne i usługowe, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 1KDW, 2KDW, 16KDW, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 
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b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu 

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900, 

d) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

dopuszcza się istniejące wjazdy z ul. Wrocławskiej, do czasu realizacji ustaleń planu; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 24 pkt 11 ppkt d. 
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25. Karta terenu 025 

1) symbol i nr terenu: 3MN/U; 

2) powierzchnia terenu: 87,2 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usługi, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,5, 

- procent zabudowy maksimum 30% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 35° do 45°; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla budynków oznaczonych 

na rysunku planu jako obiekty 

zabytkowe obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, 

rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, 

detali architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

b) w przypadku wyłączenia obiektów z ewidencji zabytków, nie mają zastosowania ustalenia pkt 6 lit. a; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- zabudowa usługowa, 

- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów  

i khaki, zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką 

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 
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c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej 

niż 1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne i usługowe, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- obsługa komunikacyjna od terenów 2KDD, 2KDW, 16KDW, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach 

zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty 

zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe , do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany  

z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy 

retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu 

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 
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h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów. 

26. Karta terenu nr 026 

1) symbol i nr terenu: 4MN/U; 

2) powierzchnia terenu: 129,9 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usługi, 

- usługi sportu i rekreacji, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

- obowiązujące zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

  - minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

d) dach: 

- dla budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach bezpośrednio 

przylegających do ul. Sobótki dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 350 - 450, 

- dla pozostałych budynków mieszkalnych kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w obrębie stanowiska archeologicznego ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 
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b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- zabudowa usługowa, 

  - usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Sobótki kalenicowo bądź szczytowo, 

  
- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów i khaki, 

zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

  
- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką  

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne i usługowe, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL dla istniejących wjazdów, 2KDD, 

17KDW, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących i planowanych: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, 

zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód 

powierzchniowych, 
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d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii 

elektrycznej i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego 

zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 26 pkt 11 ppkt c. 

27. Karta terenu 027 

1) symbol i nr terenu: 5MN/U; 

2) powierzchnia terenu: 87,8 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usługi, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 3, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 12 m, 

d) dach: - dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 35° do 45°; 
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5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa, 

- zabudowa usługowa, 

  - usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Wrocławskiej kalenicowo bądź szczytowo, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne i usługowe, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- obsługa komunikacyjna od ulicy Wrocławskiej dla wjazdów istniejących 

oraz od terenu 7KDW, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 
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b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe , do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących i planowanych: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, 

zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód 

powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 27 pkt 11 ppkt c. 
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28. Karta terenu nr 028 

1) symbol i nr terenu: 6MN/U; 

2) powierzchnia terenu: 193 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usługi, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

- obowiązujące zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: 

- dla budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach bezpośrednio 

przylegających do ul. Sobótki dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 350 - 450, 

- dla pozostałych budynków mieszkalnych kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w obrębie stanowiska archeologicznego ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- zabudowa usługowa, 

  - usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Sobótki kalenicowo bądź szczytowo, 

  
- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów i khaki, 

zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

  
- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką 

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 
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c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne i usługowe, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL dla istniejących wjazdów, 2KDD, 

16KDW, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 
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h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów. 

29. Karta terenu nr 029 

1) symbol i nr terenu: 7MN/U; 

2) powierzchnia terenu: 69,1 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- usługi, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

- obowiązujące zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: 

- dla budynków mieszkalnych usytuowanych na działkach bezpośrednio 

przylegających do ul. Sobótki dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 350 - 450, 

- dla pozostałych budynków mieszkalnych kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia ustala się strefę ograniczonego użytkowania obejmującą pasy terenu 

o szerokości 35 m od osi linii po obu jej stronach, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) zieleń minimum 20% terenu; 
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6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla budynków oznaczonych 

na rysunku planu jako obiekty 

zabytkowe obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, 

rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, 

detali architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

b) w przypadku wyłączenia obiektów z ewidencji zabytków, nie mają zastosowania ustalenia pkt 6 lit. a; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- zabudowa usługowa, 

  - usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Sobótki kalenicowo bądź szczytowo, 

  
- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów  

i khaki, zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

  
- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką 

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej 

niż 1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne i usługowe, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 1KDD, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach 

zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty 

zewnętrzne, 
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b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany  

z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy 

retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu 

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub 

ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 29 pkt 11 ppkt c. 
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30. Karta terenu nr 030 

1) symbol i nr terenu: 1MN/RM; 

2) powierzchnia terenu: 99,7 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- zabudowa zagrodowa, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - dla budynków mieszkalnych dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 350 - 450, 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla budynków oznaczonych 

na rysunku planu jako obiekty 

zabytkowe obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, 

rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, 

detali architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

b) w przypadku wyłączenia obiektów z ewidencji zabytków, nie mają zastosowania ustalenia pkt 6 lit. a; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa zagrodowa, 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

  - zabudowa usługowa, 

  - usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Żerkowickiej kalenicowo bądź szczytowo, 

  
- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów i khaki, 

zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

  
- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką 

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 
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b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

- dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej 

wysokości zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym  

i o maksymalnej wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

  

- dla zabudowy zagrodowej dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne  

o maksymalnej wysokości zabudowy 12 m z dachem dwuspadowym  

i o maksymalnej wysokości zabudowy 8 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej 

niż 1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 3KDD, 8KDW, 9KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach 

zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty 

zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu 

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 
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g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub 

ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900, 

d) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 30 pkt 11 ppkt d. 

31. Karta terenu nr 031 

1) symbol i nr terenu: 2MN/RM; 

2) powierzchnia terenu: 63,6 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- zabudowa zagrodowa, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,4, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - dla budynków mieszkalnych dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 350 - 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu 

pod warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 
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6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla budynków oznaczonych 

na rysunku planu jako obiekty 

zabytkowe obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, 

rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, 

detali architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

b) w przypadku wyłaczenia obiektów z ewidencji zabytków, nie mają zastosowania ustalenia pkt 6 lit. a; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa zagrodowa, 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

  - zabudowa usługowa, 

  - usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Żerkowickiej kalenicowo bądź szczytowo, 

  
- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów i khaki, 

zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

  
- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką 

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

- dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej 

wysokości zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym  

i o maksymalnej wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

  

- dla zabudowy zagrodowej dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne  

o maksymalnej wysokości zabudowy 12m z dachem dwuspadowym  

i o maksymalnej wysokości zabudowy 8 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej 

niż 1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 3KDD, 9KDW, 10KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach 

zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty 

zewnętrzne, 
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b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany  

z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy 

retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu 

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub 

ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900, 

d) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 30 pkt 11 ppkt d. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 74 – Poz. 2009



32. Karta terenu nr 032 

1) symbol i nr terenu: 3MN/RM; 

2) powierzchnia terenu: 45,4 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

- zabudowa zagrodowa, 

b) uzupełniające: usługi; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,4, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- minimalna wysokość zabudowy 5 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - dla budynków mieszkalnych dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 350 - 450, 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla budynków oznaczonych 

na rysunku planu jako obiekty 

zabytkowe obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnego gabarytu, kształtu dachu, 

rodzajów materiałów pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, 

detali architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

b) w przypadku wyłączenia obiektów z ewidencji zabytków, nie mają zastosowania ustalenia pkt 6 lit. a; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa zagrodowa, 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

  - zabudowa usługowa, 

  - usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Żerkowickiej kalenicowo bądź szczytowo, 

  
- stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach beżu, szarości, ugrów i khaki, 

zakaz stosowania barw podstawowych i intensywnych, 

  
- pokrycie dachów dwuspadowych dachówką, dopuszcza się blachę gładką 

w kolorze szarym, grafitowym, patyna, 
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b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

- dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

  

- dla zabudowy zagrodowej dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne  

o maksymalnej wysokości zabudowy 12m z dachem dwuspadowym  

i o maksymalnej wysokości zabudowy 8 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej 

niż 1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 3KDD, 10KDW, 11KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe , do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu 

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii 

elektrycznej i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego 

zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 
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g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub 

ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900, 

d) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek budowlanych, wydzielonych przed wejściem w życie planu; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 32 pkt 11 ppkt d. 

33. Karta terenu nr 033 

1) symbol i nr terenu: 1U; 

2) powierzchnia terenu: 49,9 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: - usługi, 

  - usługi kultury, 

  - usługi pogrzebowe, 

b) uzupełniające: - tereny infrastruktury technicznej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,7, 

- procent zabudowy maksimum 35% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 3, 

- maksymalna wysokość zabudowy 12 m, 

d) dach: - kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w obrębie stanowiska archeologicznego ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 
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b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- zabudowa usługowa, 

- usytuowanie zabudowy wzdłuż ul. Żerkowickiej kalenicowo bądź szczytowo, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki usługowe, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 17KDW, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych i 

przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 
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e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się inne zasady podziału niż określone w lit. a) i b) dla wydzielenia działek przeznaczonych  

na obiekty infrastruktury technicznej; 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 33 pkt 11 ppkt c. 

34. Karta terenu nr 034 

1) symbol i nr terenu: 2U; 

2) powierzchnia terenu: 419,9 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- usługi, 

- usługi kultury, 

- usługi administracji, 

- usługi sportu i rekreacji, 

- usługi obsługi komunikacji, 

b) uzupełniające - tereny infrastruktury technicznej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,2 do 1,2, 

- procent zabudowy maksimum 40% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem od 2 do 3, 

- maksymalna wysokość zabudowy 12 m, 

d) dach: - kąt nachylenia połaci do 450; 
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5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
- zabudowa usługowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych na 

terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki usługowe, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 2KDD, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 
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c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 20 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się inne zasady podziału niż określone w lit. a) i b) dla wydzielenia działek przeznaczonych  

na obiekty infrastruktury technicznej, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 34 pkt 11 ppkt c. 

35. Karta terenu nr 035 

1) symbol i nr terenu: 3U; 

2) powierzchnia terenu: 115,1 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- usługi, 

- usługi kultury, 

- usługi administracji, 

- usługi sportu i rekreacji, 

- usługi obsługi komunikacji, 

b) uzupełniające - tereny infrastruktury technicznej; 
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4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,2 do 1,2, 

- procent zabudowy maksimum 40% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem od 2 do 3, 

- maksymalna wysokość zabudowy 12 m, 

d) dach: - kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w strefie E ochrony konserwatorskiej – ochrony ekspozycji parku etnograficznego obowiązuje przeciwdziałanie 

dewastacji krajobrazu oraz zakłócaniu widoku w kierunku parku etnograficznego poprzez zakaz lokalizacji 

kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
- zabudowa usługowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim;, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki usługowe, 
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c) dostępność komunikacyjna: 

- obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 2KDD, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących  

i planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim 

oczyszczeniu, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej, do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w 

oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 20 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się inne zasady podziału niż określone w lit. a) i b) dla wydzielenia działek przeznaczonych  

na obiekty infrastruktury technicznej, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 
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13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 35 pkt 11 ppkt c. 

36. Karta terenu nr 036 

1) symbol i nr terenu: 1U/ZP; 

2) powierzchnia terenu: 71,8 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: - usługi, 

  - usługi kultury, 

  - usługi sportu i rekreacji, 

  - zieleń, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,4, 

- procent zabudowy maksimum 30% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

- obowiązujące zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - kąt nachylenia połaci do 450; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) w odległości 50 m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów rekreacyjno-wypoczynkowych” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) zieleń minimum 50% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w obrębie stanowiska archeologicznego ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
- zabudowa usługowa, 

b) nośniki reklamowe: 

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

- dopuszcza się umieszczenie 1 szyldu dla 1 firmy lub instytucji zlokalizowanych 

na terenie, dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku, 
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c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 

dopuszcza się jako budynki jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 

zabudowy 6 m dla budynków z dachem dwuspadowym i o maksymalnej 

wysokości zabudowy 4 m dla budynków z dachem płaskim, 

e) obiekty małej architektury: ujednolicona forma, styl i materiały wykończeniowe, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

- minimum 2 m.p. na 1 mieszkanie, 

- minimum 1 m.p. na 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 

1 miejsce postojowe, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 

- na terenie, 

- w budynkach garażowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki usługowe, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- obsługa komunikacyjna od terenu 17KDW, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej o przekrojach zabezpieczających 

potrzeby przeciwpożarowe i wyposażonych w hydranty zewnętrzne, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, 

szczelnych zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na własnym terenie – 

jako tymczasowe, do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji miejskiej, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych  

i gruntowych, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenu istniejących i planowanych: 

ulic, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim oczyszczeniu, zbiorczym 

systemem kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu  

o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie  

w oparciu o istniejącą infrastrukturę, 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła, opartych na paliwach stałych, gazowych, płynnych, energii elektrycznej  

i odnawialnej, niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia 

powietrza, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej pod ziemią, 
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h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- do czasu wywozu odpadów na wysypisko segregacja i przechowywanie ich 

w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych 

na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod 

zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) podział na działki o powierzchni minimum 15 arów, 

b) minimalny front wydzielanych działek 25 m, 

c) dopuszcza się inne zasady podziału niż określone w lit. a) i b) dla wydzielenia działek przeznaczonych  

na obiekty infrastruktury technicznej, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 00 do 900; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

20%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) przestrzeń publiczna, 

b) podział na działki budowlane o powierzchni minimum 15 arów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 36 pkt 11 ppkt c. 

37. Karta terenu nr 037 

1) symbol i nr terenu: 1ZP; 

2) powierzchnia terenu: 90,6 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny zieleni urządzonej, 

b) uzupełniające: 
- usługi sportu i rekreacji – terenowe urządzenia sportowe, 

- tereny infrastruktury technicznej;, 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) w odległości 50 m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów rekreacyjno-wypoczynkowych” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) zieleń minimum 50% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów 

górniczych: 
nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 
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c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie dotyczy, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: ujednolicona forma, styl i materiały wykończeniowe, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 
nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 2KDD, 17KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

przestrzeń publiczna. 
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38. Karta terenu nr 038 

1) symbol i nr terenu: 2ZP; 

2) powierzchnia terenu: 10,8 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny zieleni urządzonej, 

b) uzupełniające: 
- usługi sportu i rekreacji – terenowe urządzenia sportowe, 

- tereny infrastruktury technicznej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) w odległości 50 m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich zastosowanie 

nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi 

określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów rekreacyjno-wypoczynkowych” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) zieleń minimum 50% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie dotyczy, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: ujednolicona forma, styl i materiały wykończeniowe, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 
nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 5KDW; 
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 
- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

d) zaopatrzenie w gaz: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

39. Karta terenu nr 039 

1) symbol i nr terenu: 1Z; 

2) powierzchnia terenu: 155,3 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: teren zieleni, 

b) uzupełniające: 
- usługi sportu i rekreacji – terenowe urządzenia sportowe, 

- tereny infrastruktury technicznej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, ustala się strefę ograniczonego użytkowania 

obejmującą pasy terenu o szerokości 20 m od osi linii po obu jej stronach, w której obowiązuje: zakaz sadzenia 

roślinności wysokiej, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 
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- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w strefie E ochrony konserwatorskiej – ochrony ekspozycji parku etnograficznego obowiązuje przeciwdziałanie 

dewastacji krajobrazu oraz zakłócaniu widoku w kierunku parku etnograficznego poprzez zakaz lokalizacji 

kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 
nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 2KDD; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 
- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

d) zaopatrzenie w gaz: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 
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h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

40. Karta terenu nr 040 

1) symbol i nr terenu: 1ZP/KDW; 

2) powierzchnia terenu: 38,1 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: - tereny zieleni urządzonej, 

  - tereny dróg wewnętrznych – parkingi, 

b) uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) w odległości 50 m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby  

i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 
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d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: ujednolicona forma, styl i materiały wykończeniowe, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 
nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenu 17KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 
- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

przestrzeń publiczna. 

41. Karta terenu nr 041 

1) symbol i nr terenu: 1ZC; 

2) powierzchnia terenu: 25,9 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: - tereny cmentarzy, 

  - tereny obsługi komunikacji – parkingi, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 
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4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 

- intensywność zabudowy do 0,1, 

- procent zabudowy maksimum 5% powierzchni działki, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 20% powierzchni działki, 

b) linie zabudowy: - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- liczba kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem do 2, 

- maksymalna wysokość zabudowy 10 m, 

d) dach: - kąt nachylenia połaci dowolny; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zieleń minimum 20% terenu; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: ujednolicona forma, styl i materiały wykończeniowe, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, w tym przez maskowanie wysokimi krzewami; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 
nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- obsługa komunikacyjna od terenu 17KDW przez teren 1ZP/KDW, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 
- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej niezbędnej rozbudowie, 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 
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c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie  

z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 
- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: 

elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 

15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

przestrzeń publiczna. 

42. Karta terenu nr 042 

1) symbol i nr terenu: 1R; 

2) powierzchnia terenu: 689,4 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny rolnicze, 

b) uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, ustala się strefę ograniczonego użytkowania 

obejmującą pasy terenu o szerokości 20 m od osi linii po obu jej stronach, w której obowiązuje: zakaz sadzenia 

roślinności wysokiej, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 
nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 2KDD; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych 

i przemysłowych: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- odprowadzanie wód opadowych poprzez system rowów melioracyjnych 

otwartych, 

d) zaopatrzenie w gaz: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

g) zapewnienie telekomunikacji: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) zakaz lokalizacji budynków i budowli, 

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niemieszkalnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością 

rolniczą, 

c) zachowanie otwartych rowów melioracyjnych. 
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43. Karta terenu nr 043 

1) symbol i nr terenu: 2R; 

2) powierzchnia terenu: 333,9 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny rolnicze, 

b) uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, ustala się strefę ograniczonego użytkowania 

obejmującą pasy terenu o szerokości 20 m od osi linii po obu jej stronach, w której obowiązuje: zakaz sadzenia 

roślinności wysokiej, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów 

telekomunikacyjnych do otoczenia, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 
nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 2KDD; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 
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b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- odprowadzanie wód opadowych poprzez system rowów melioracyjnych 

otwartych, 

d) zaopatrzenie w gaz: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

g) zapewnienie telekomunikacji: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) zakaz lokalizacji budynków i budowli, 

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niemieszkalnych związanych bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością rolniczą, 

c) zachowanie otwartych rowów melioracyjnych; 

44. Karta terenu nr 044 

1) symbol i nr terenu: 3R; 

2) powierzchnia terenu: 34,7 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny rolnicze, 

b) uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 
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c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenu 2KDD; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- odprowadzanie wód opadowych poprzez system rowów melioracyjnych 

otwartych, 

d) zaopatrzenie w gaz: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

g) zapewnienie telekomunikacji: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) zakaz lokalizacji budynków i budowli, 

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niemieszkalnych związanych bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością rolniczą, 

c) zachowanie otwartych rowów melioracyjnych; 

45. Karta terenu nr 045 

1) symbol i nr terenu: 4R; 

2) powierzchnia terenu: 131,6 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny rolnicze, 

b) uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 
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b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów 

górniczych: 
nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenu 2KDD; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- odprowadzanie wód opadowych poprzez system rowów melioracyjnych 

otwartych, 

d) zaopatrzenie w gaz: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 
- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

g) zapewnienie telekomunikacji: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 
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11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) zakaz lokalizacji budynków i budowli, 

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niemieszkalnych związanych bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością rolniczą, 

c) zachowanie otwartych rowów melioracyjnych. 

46. Karta terenu nr 046 

1) symbol i nr terenu: 5R; 

2) powierzchnia terenu: 1062,8 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny rolnicze, 

b) uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, ustala się strefę ograniczonego użytkowania 

obejmującą pasy terenu o szerokości 20 m od osi linii po obu jej stronach, w której obowiązuje: zakaz sadzenia 

roślinności wysokiej, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 
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d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenu 1KDL; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- odprowadzanie wód opadowych poprzez system rowów melioracyjnych 

otwartych, 

d) zaopatrzenie w gaz: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

g) zapewnienie telekomunikacji: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) zakaz lokalizacji budynków i budowli, 

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niemieszkalnych związanych bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością rolniczą, 

c) zachowanie otwartych rowów melioracyjnych. 

47. Karta terenu nr 047 

1) symbol i nr terenu: 6R; 

2) powierzchnia terenu: 998,2 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny rolnicze, 

b) uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 
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- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w obrębie stanowiska archeologicznego ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów 

telekomunikacyjnych do otoczenia, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 
obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 3KDD, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 

11KDW, 12KDW, 13KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- odprowadzanie wód opadowych poprzez system rowów melioracyjnych 

otwartych, 

d) zaopatrzenie w gaz: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

g) zapewnienie telekomunikacji: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) zakaz lokalizacji budynków i budowli, 
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b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niemieszkalnych związanych bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością rolniczą, 

c) zachowanie otwartych rowów melioracyjnych. 

48. Karta terenu nr 048 

1) symbol i nr terenu: 7R; 

2) powierzchnia terenu: 4153,5 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny rolnicze, 

b) uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia ustala się strefę ograniczonego użytkowania obejmującą pasy terenu 

o szerokości 35 m od osi linii po obu jej stronach, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) wzdłuż projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia ustala się strefę ograniczonego użytkowania 

obejmującą pasy terenu o szerokości 6 m od osi linii po obu jej stronach, zagospodarowanie zgodnie  

z przepisami odrębnymi, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 
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b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 1KDD, 3KDD, 15KDW; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- odprowadzanie wód opadowych poprzez system rowów melioracyjnych 

otwartych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

g) zapewnienie telekomunikacji: - zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) zakaz lokalizacji budynków i budowli, 

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niemieszkalnych związanych bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością rolniczą, 

c) zachowanie otwartych rowów melioracyjnych. 

49. Karta terenu nr 049 

1) symbol i nr terenu: 1ZL; 

2) powierzchnia terenu: 39,8 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny lasów, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) w odległości 50 m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 
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7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: nie ustala się, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
nie ustala się, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
nie ustala się, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 1KP, 4MN; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych 

 i przemysłowych: 

nie ustala się, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 
nie ustala się, 

d) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 
nie ustala się, 

g) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

50. Karta terenu nr 050 

1) symbol i nr terenu: 2ZL; 

2) powierzchnia terenu: 57,6 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny lasów, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 
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4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) w odległości 50 m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w obrębie stanowiska archeologicznego ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: nie ustala się, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
nie ustala się, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
nie ustala się, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenów 1KP; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

nie ustala się, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 
nie ustala się, 

d) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 
nie ustala się, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 
nie ustala się, 

g) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 
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13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

51. Karta terenu nr 051 

1) symbol i nr terenu: 3ZL; 

2) powierzchnia terenu: 373 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny lasów, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie ustala się; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów  

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: nie ustala się, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
nie ustala się, 

d) wolnostojące budynki gospodarcze 

i garażowe: 
nie ustala się, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 
obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 6KDW oraz drogami 

transportu rolnego na terenie 7R; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 

b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 
nie ustala się, 

c) odprowadzenie wód opadowych: nie ustala się, 

d) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie ustala się, 

g) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 
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11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

52. Karta terenu nr 052 

1) symbol i nr terenu: 4ZL; 

2) powierzchnia terenu: 9,1 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny lasów, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów lub 

obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: nie ustala się, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
nie ustala się, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
nie ustala się, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna drogami transportu rolnego na terenie 7R; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 

b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 
nie ustala się, 

c) odprowadzenie wód opadowych: nie ustala się, 

d) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie ustala się, 
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g) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

53. Karta terenu nr 053 

1) symbol i nr terenu: 5ZL; 

2) powierzchnia terenu: 32,6 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny lasów, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów  

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: nie ustala się, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
nie ustala się, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
nie ustala się, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna drogami transportu rolnego na terenie 6R; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 

b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 
nie ustala się, 

c) odprowadzenie wód opadowych: nie ustala się, 

d) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 
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e) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie ustala się, 

g) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

54. Karta terenu nr 054 

1) symbol i nr terenu: 6ZL; 

2) powierzchnia terenu: 12,1 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny lasów, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie ustala się; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów  

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: nie ustala się, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
nie ustala się, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
nie ustala się, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna drogami transportu rolnego na terenie 5R; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 

b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 
nie ustala się, 
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c) odprowadzenie wód opadowych: nie ustala się, 

d) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie ustala się, 

g) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

55. Karta terenu nr 055 

1) symbol i nr terenu: 7ZL; 

2) powierzchnia terenu: 19,4 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny lasów, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów  

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: nie ustala się, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
nie ustala się, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
nie ustala się, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od terenu 2KDD; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 
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b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 
nie ustala się, 

c) odprowadzenie wód opadowych: nie ustala się, 

d) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie ustala się, 

g) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

56. Karta terenu nr 056 

1) symbol i nr terenu: 1WS; 

2) powierzchnia terenu: 99,9 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, ustala się strefę ograniczonego użytkowania 

obejmującą pasy terenu o szerokości 20 m od osi linii po obu jej stronach, w której obowiązuje: zakaz sadzenia 

roślinności wysokiej, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów lub 

obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: nie ustala się, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
nie ustala się, 

d) wolnostojące budynki gospodarcze 

i garażowe: 
nie ustala się, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 
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9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 
obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 2KDD oraz drogami 

serwisowymi na terenach 1R, 2R; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 

b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 
nie ustala się, 

c) odprowadzenie wód opadowych: nie ustala się, 

d) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie ustala się, 

g) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

57. Karta terenu nr 057 

1) symbol i nr terenu: 2WS; 

2) powierzchnia terenu: 57,1 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów  

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: nie ustala się, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
nie ustala się, 
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d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
nie ustala się, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 
obsługa komunikacyjna od terenów 2KDD oraz drogami serwisowymi  

na terenach 3R, 4R; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 

b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 
nie ustala się, 

c) odprowadzenie wód opadowych: nie ustala się, 

d) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie ustala się, 

g) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

58. Karta terenu nr 058 

1) symbol i nr terenu: 3WS; 

2) powierzchnia terenu: 61,2 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie ustala się; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów  

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 
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b) nośniki reklamowe: nie ustala się, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
nie ustala się, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
nie ustala się, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 
obsługa komunikacyjna od terenów 1KDL, 2KDD, 5KDW oraz drogami 

serwisowymi na terenie 2R; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 

b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 
nie ustala się, 

c) odprowadzenie wód opadowych: nie ustala się, 

d) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie ustala się, 

g) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

59. Karta terenu nr 059 

1) symbol i nr terenu: 4WS; 

2) powierzchnia terenu: 340,4 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 

b) uzupełniające: nie ustala się; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, ustala się strefę ograniczonego użytkowania 

obejmującą pasy terenu o szerokości 20 m od osi linii po obu jej stronach, w której obowiązuje: zakaz sadzenia 

roślinności wysokiej, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 
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c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów  

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: nie ustala się, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
nie ustala się, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
nie ustala się, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 
obsługa komunikacyjna od terenu 1KDL oraz drogami serwisowymi  

na terenach 5R, 6R; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 

b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 
nie ustala się, 

c) odprowadzenie wód opadowych: nie ustala się, 

d) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie ustala się, 

g) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

h) gospodarka odpadami: nie ustala się; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

nie ustala się. 

60. Karta terenu nr 060 

1) symbol i nr terenu: 1KDG; 

2) powierzchnia terenu: 234,8 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi publiczne– ulice główne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia ustala się strefę ograniczonego użytkowania obejmującą pasy terenu 

o szerokości 35 m od osi linii po obu jej stronach, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 
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b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

dla budynków oznaczonych  

na rysunku planu jako obiekty 

zabytkowe obowiązuje: 

w przypadku rozbudowy układu komunikacyjnego dopuszcza się 

wyłączenie obiektów z ewidencji zabytków i ich wyburzenie; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
dopuszcza się lokalizację szpalerów drzew, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 
Zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 
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g) zapewnienie telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

zakaz podziału na działki; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 30 m, 

b) dopuszcza się miejscowe przewężenia w liniach rozgraniczających drogi. 

61. Karta terenu nr 061 

1) symbol i nr terenu: 1KDL; 

2) powierzchnia terenu: 304,6 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi publiczne– ulice lokalne, 

b) uzupełniające: 

- drogi publiczne – skrzyżowanie lub węzeł, 

- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, ustala się strefę ograniczonego użytkowania obejmującą 

pasy terenu o szerokości 20 m od osi linii po obu jej stronach, w której obowiązuje: zakaz sadzenia roślinności wysokiej, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w strefie E ochrony konserwatorskiej – ochrony ekspozycji parku etnograficznego obowiązuje przeciwdziałanie 

dewastacji krajobrazu oraz zakłócaniu widoku w kierunku parku etnograficznego poprzez zakaz lokalizacji 

kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 
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8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 

- lokalizacja co najmniej jednostronnego szpaleru drzew, 

- w miejscu przewężenia drogi, przy terenach 1MN/U i 2MN/U, nie 

wymaga się lokalizacji szpaleru drzew, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 

a) wskaźnik miejsc postojowych 

(m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: 
lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego, od terenu 1MN obowiązuje ciąg 

pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m; 

10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY: 

a) zaopatrzenie w wodę: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 17 m, 

b) dopuszcza się miejscowe przewężenia w liniach rozgraniczających drogi przy terenach 1MN/U, 2MN/U, 1WS, 

4WS, 1R, 2U, 3U, 1Z, 8MN, 9MN. 
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62. Karta terenu nr 062 

1) symbol i nr terenu: 1KDD; 

2) powierzchnia terenu: 16 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi publiczne– ulice dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia ustala się strefę ograniczonego użytkowania obejmującą pasy terenu 

o szerokości 35 m od osi linii po obu jej stronach, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
lokalizacja co najmniej jednostronnego szpaleru drzew, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 
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c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia wód 

powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12 m. 

63. Karta terenu nr 063 

1) symbol i nr terenu: 2KDD; 

2) powierzchnia terenu: 97,6 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi publiczne– ulice dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, ustala się strefę ograniczonego użytkowania 

obejmującą pasy terenu o szerokości 20 m od osi linii po obu jej stronach, w której obowiązuje: zakaz sadzenia 

roślinności wysokiej, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w obrębie stanowiska archeologicznego ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
dopuszcza się lokalizację co najmniej jednostronnego szpaleru drzew, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 15 m na wysokości terenów 4MN/U oraz 6MN/U; 

b) szerokość w liniach rozgraniczających na pozostałej długości minimum 12 m. 
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64. Karta terenu nr 064 

1) symbol i nr terenu: 3KDD; 

2) powierzchnia terenu: 95,7 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi publiczne– ulice dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w obrębie stanowiska archeologicznego ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
dopuszcza się lokalizację co najmniej jednostronnego szpaleru drzew, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 
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c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12 m, 

b) dopuszcza się miejscowe przewężenia w liniach rozgraniczających drogi przy terenach 10MN oraz 22MN. 

65. Karta terenu nr 065 

1) symbol i nr terenu: 1KP; 

2) powierzchnia terenu: 3,7 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: ciągi piesze, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 
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b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów 

lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 2 m. 
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66. Karta terenu nr 066 

1) symbol i nr terenu: 2KP; 

2) powierzchnia terenu: 1,8 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: ciągi piesze, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: 
dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych 

do otoczenia; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 
nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 
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c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 2 m. 

67. Karta terenu nr 067 

1) symbol i nr terenu: 1KDW; 

2) powierzchnia terenu: 20,3 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w obrębie stanowiska archeologicznego ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 
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b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 10 m. 
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68. Karta terenu nr 068 

1) symbol i nr terenu: 2KDW; 

2) powierzchnia terenu: 12 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie dopuszcza się włączenia do 1KDG; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 
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c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 6 m. 

69. Karta terenu nr 069 

1) symbol i nr terenu: 3KDW; 

2) powierzchnia terenu: 19,3 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 
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b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 8 m. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 131 – Poz. 2009



70. Karta terenu nr 070 

1) symbol i nr terenu: 4KDW; 

2) powierzchnia terenu: 7,6 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 
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b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 6 m. 

71. Karta terenu nr 071 

1) symbol i nr terenu: 5KDW; 

2) powierzchnia terenu: 22,3 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 
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7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 10 m. 
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72. Karta terenu nr 072 

1) symbol i nr terenu: 6KDW; 

2) powierzchnia terenu: 7,8 a; 

3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
- lokalizacja co najmniej jednego szpaleru drzew, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 
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c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 8 m. 

73. Karta terenu nr 073 

1) symbol i nr terenu: 7KDW; 

2) powierzchnia terenu: 28 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 
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b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 6,5 m. 
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74. Karta terenu nr 074 

1) symbol i nr terenu: 8KDW; 

2) powierzchnia terenu: 20,8 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 
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c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 8 m. 

75. Karta terenu nr 075 

1) symbol i nr terenu: 9KDW; 

2) powierzchnia terenu: 17,5 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 
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b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 8 m. 
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76. Karta terenu nr 076 

1) symbol i nr terenu: 10KDW; 

2) powierzchnia terenu: 15,3 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 141 – Poz. 2009



c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 8 m. 

77. Karta terenu nr 077 

1) symbol i nr terenu: 11KDW; 

2) powierzchnia terenu: 13,1 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania powierzchni 

terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu 

biologicznie czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na 

obszarze zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym 

terenie pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń 

wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach 

odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego 

terenu pod warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń 

wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach 

odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 
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b) ochrona obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią: 
nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych terenów lub 

obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki gospodarcze  

i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych 

na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej 

infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej 

infrastruktury technicznej, 

c) odprowadzenie wód opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany  

z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego 

niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej 

infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię cieplną: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej 

infrastruktury technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego 

pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii 

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury 

telekomunikacyjnej pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko 

odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych  

niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 
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14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 8 m. 

78. Karta terenu nr 078 

1) symbol i nr terenu: 12KDW; 

2) powierzchnia terenu: 11,6 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 
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b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 8 m. 

79. Karta terenu nr 079 

1) symbol i nr terenu: 13KDW; 

2) powierzchnia terenu: 17,1 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 
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7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 8 m. 
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80. Karta terenu nr 080 

1) symbol i nr terenu: 14KDW; 

2) powierzchnia terenu: 5,5 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc 

postojowych: 
dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 
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c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii i ekologicznych 

źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 8m. 

81. Karta terenu nr 081 

1) symbol i nr terenu: 15KDW; 

2) powierzchnia terenu: 10,8 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia ustala się strefę ograniczonego użytkowania obejmującą pasy terenu 

o szerokości 35 m od osi linii po obu jej stronach, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

c) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 
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7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
nie ustala się, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 10 m. 
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82. Karta terenu nr 082 

1) symbol i nr terenu: 16KDW; 

2) powierzchnia terenu: 38,8 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: Drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze 

zagospodarowania nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod 

warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 

b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
- lokalizacja co najmniej jednostronnego szpaleru drzew, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 
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c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 
zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 12 m. 

83. Karta terenu nr 083 

1) symbol i nr terenu: 17KDW; 

2) powierzchnia terenu: 37,9 a; 

3) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: drogi wewnętrzne, 

b) uzupełniające: 
- obiekty i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

- zieleń urządzona; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźniki wykorzystania 

terenu: 
nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dach: nie ustala się; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zasady kształtowania 

powierzchni terenu: 

- całkowite zagospodarowanie gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie 

czynnego, pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania 

nieruchomości lub na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich 

zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

- dopuszcza się zagospodarowanie gruntem pochodzącym z innego terenu pod 

warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych 

standardów, jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych, 

b) ochrona – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

Nie dotyczy; 

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

a) ochrona terenów górniczych: nie dotyczy, 
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b) ochrona obszarów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

nie dotyczy, 

c) ochrona terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych: 
nie dotyczy, 

d) ochrona pozostałych 

terenów lub obiektów 
nie dotyczy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) ustalenia kompozycyjno-

estetyczne: 
- lokalizacja co najmniej jednego szpaleru drzew, 

b) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie, 

c) ustalenia dla tymczasowych 

obiektów usługowych: 
zakaz lokalizacji, 

d) wolnostojące budynki 

gospodarcze i garażowe: 
zakaz lokalizacji, 

e) obiekty małej architektury: nie ustala się, 

f) urządzenia techniczne: nie ustala się; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) wskaźnik miejsc 

postojowych (m.p.): 

minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacja miejsc postojowych: dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: 

a) zaopatrzenie w wodę: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

b) odprowadzenie ścieków 

bytowych, komunalnych  

i przemysłowych: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

c) odprowadzenie wód 

opadowych: 

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

miejskim układem kanalizacji deszczowej po jego niezbędnej rozbudowie, 

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu odprowadzenia 

wód powierzchniowych, 

d) zaopatrzenie w gaz: zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury technicznej, 

e) zaopatrzenie w energię 

cieplną: 

zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do przebiegającej infrastruktury 

technicznej, 

f) zaopatrzenie w energię 

elektryczną: 

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

- sytuowanie liniowych elementów systemu elektroenergetycznego pod ziemią, 

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii  

i ekologicznych źródeł, 

g) zapewnienie 

telekomunikacji: 

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej 

pod ziemią, 

h) gospodarka odpadami: 

systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów 

komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie ustala się; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów: 

nie ustala się; 

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

0%; 

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, minimum 12 m. 
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Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Marcin Ociepa 
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Załącznik nr 1 

Do Uchwały Nr XIV/243/15      

Rady Miasta Opola 

Z dnia 27 sierpnia 2015r. 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XIV/243/15 

Rady Miasta Opola 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 

WYKAZ ZABYTKÓW 

w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Bierkowice-Zachód w Opolu 

1. Obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 

ulica nr/lokalizacja 

Sobótki 1, 4; 
Wrocławska 219, 221, kapliczka-(obok nr-u 223), 215a młyn wodny; 
Żerkowicka 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23. 

2. Stanowiska archeologiczne: 

Numer  

wg. ewid. WKZ 
Lokalizacja stanowiska Wiek 

2 Przy drodze Opole-Brzeg 
po lewej stronie drogi jadąc z Opola. Na płd. 

Od cmentarza i 300 m na płd. od szkoły 

Cmentarz średniowieczny 

14   Punkt osadniczy - VI-X 
Punkt osadniczy - XIV-XV 
Punkt osadniczy - pradzieje 

15   Osada IX-X (nr rej zabytków A-624/84) 

31   Osada - XIII-XIV 
Osada – pradzieje 

33 Piaskownia w Bierkowicach (pomiędzy 

Bierkowicami i Chwałkowicami) na lewo  

od Prószkówki 

Ślad osadniczy - pradzieje 

3. Obiekty zabytkowe proponowane do wyłączenia z ewidencji zabytków: 

ulica nr/lokalizacja 

Sobótki 1; 4; 
Wrocławska 219; 221 budynek gospodarczy; 215a budynek mieszkalny i budynek gospodarczy; 
Żerkowicka 5; 15, 17, 21 (budynek nie istnieje), 23. 
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Załącznik nr 3  

do uchwały nr XIV/243/15 

Rady Miasta Opola 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Bierkowice - Zachód w Opolu, Rada Miasta Opola rozstrzyga, co następuje: 

1. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami planu. 

1) Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, zostały 

określone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bierkowice - Zachód w Opolu. 

W zakresie należącym do zadań własnych gminy zapisano w planie następujące inwestycje infrastrukturalne: 

2) Modernizacja, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego, obejmuje: 

a) drogi publiczne – drogi główne oznaczone symbolem KDG, 

b) drogi publiczne – ulice lokalne oznaczane symbolem KDL, 

c) drogi publiczne – ulice dojazdowe oznaczone symbolem KDD, 

d) ciągi piesze – oznaczone symbolem KP. 

3) Całość inwestycji komunikacyjnych obejmuje także urządzenia towarzyszące, w tym m.in: chodniki, 

ścieżki rowerowe, zieleń, oświetlenie, sygnalizację i urządzenia sterowania ruchem. 

4) Modernizacja, rozbudowa i budowa pozostałych systemów infrastruktury technicznej, obejmuje: 

a) tereny infrastruktury technicznej, 

b) oświetlenie ulic i placów, 

c) kanalizacja sanitarna, 

d) kanalizacja deszczowa, 

e) wodociągi. 

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

1) Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 

wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki miejskie. 

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej będą prowadzić właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji 

których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej, cieplnej oraz 

gospodarka odpadami. 

3) Wszystkie zadania realizowane będą zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz przepisami odrębnymi. 

4) Zadania związane z gospodarką odpadami realizowane są również zgodnie z planem gospodarki odpadami. 

5) Podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Opola. 
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6) Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów  

i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola. 

7) Inwestycje mogą być realizowane etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych  

na inwestycje. 

3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie. 

1) Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez wydatki z budżetu miasta. 

2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet miasta – w ramach m.in: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych środków zewnętrznych. 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie 

partnerstwa publiczno-prywatnego, a także właścicieli nieruchomości. 
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Załącznik nr 4  

do uchwały nr XIV/243/15 

Rady Miasta Opola 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Bierkowice - Zachód w Opolu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199), biorąc pod uwagę stanowisko Prezydenta, Rada Miasta Opola rozstrzyga, co następuje: 

1. Nie uwzględnia się uwag w części dotyczącej przeznaczenia terenów przyległych do rzeki Prószkówki  

w dolinie cieku wodnego, na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ze względu na niekorzystne 

warunki lokalizacji zabudowy ujęte w ekofizjografi dla obrębu Bierkowice i zakaz zabudowy wprowadzony  

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Opola. 

2. Nie uwzględnia się uwag w części dotyczącej zmiany szerokości dróg wewnętrznych obsługujących 

tereny MN/U, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe projektowanych terenów mieszkaniowo – 

usługowych. 

3. Nie uwzględnia się uwag w części dotyczącej zmniejszenia wielkości i frontów działek budowlanych 

oraz wskaźników zabudowy ze względu na wiążące zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Opola. 

4. Nie uwzględnia się uwag w części dotyczącej zwiększenia powierzchni terenów 2U, ze względu  

na niekorzystne warunki fizjograficzne i lokalizację obszarów cennych przyrodniczo na terenach 1R, sąsiadujących 

bezpośrednio z ciekiem wodnym. 

5. Nie uwzględnia się uwagi w części dotyczącej lokalizacji jednego proponowanego budynku na jednej 

działce ewidencyjnej, ze względu na zbyt małą powierzchnię oraz front tych działek, dot. działek nr 63 km14  

i nr 70 km14. 

6. Nie uwzględnia się uwag dotyczących likwidacji drogi wewnętrznej na działce nr 99 km13, ze względu 

na potrzeby komunikacyjne związane z intensyfikacją zabudowy mieszkaniowej. 

7. Nie uwzględnia się uwag w części dotyczącej pozostawienia istniejącej obsługi komunikacyjnej działek 

nr 518/108 i 517/108 km13 od ul. Sobótki, ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dopuszcza się 

istniejący wjazd na wnioskowaną działkę do czasu realizacji inwestycji związanej z poszerzeniem pasa 

drogowego ul. Wrocławskiej. 

8. Nie uwzględnia się w części uwagi dotyczącej przeznaczenia działki w użytkowaniu leśnym na 

zabudowę mieszkaniową, ze względu na istniejące gatunki chronione tam występujące. Nie uwzględnia się 

przeznaczenia całej działki nr 62 km 14 na teren zabudowy mieszkaniowej ze względu na niekorzystne warunki 

ekofizjograficzne. Część wnioskowanej działki pozostaje w użytkowaniu rolniczym. Nie uwzględnia się 

przeznaczenia działki nr 50 km14 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ze względu na małą 

powierzchnię, część działki została przeznaczona na poszerzenie ul. Żerkowickiej. Nie uwzględnia się 

przeznaczenia działki nr 27 km14 na zabudowę mieszkaniową ze względu na istniejące stanowisko 

archeologiczne wpisane do rejestru zabytków oraz niekorzystne warunki ekofizjograficzne. Nie uwzględnia się 

przeznaczenia działek nr 74 i 75 km14 na zabudowę mieszkaniową, ze względu na przecinający te działki 

gazociąg wysokiego ciśnienia i związaną z tym strefą ograniczonego użytkowania. Nie uwzględnia się 

przeznaczenia działek nr 76 i 81 km 14 na zabudowę mieszkaniową ze względu na małą powierzchnię oraz 

niekorzystną lokalizację, skutkującą wysokimi kosztami doprowadzenia infrastruktury technicznej. 

9. Nie uwzględnia się części uwagi dotyczącej przesunięcia drogi wewnętrznej 10KDW, ponieważ  

w obecnym śladzie droga wewnętrzna zapewnia obsługę komunikacyjną nowoprojektowanej zabudowy. 
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10. Nie uwzględnia się uwagi w części dotyczącej możliwości lokalizacji biologicznych oczyszczalni 

ścieków ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i sąsiedztwo cieku wodnego. Do czasu realizacji 

kanalizacji zbiorczej możliwe jest sytuowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

11. Nie uwzględnia się uwagi w części dotyczącej pozostawienia drogi wewnętrznej 14KDW sięgaczem  

z 8KDW, ze względu na obowiązującą decyzję o pozwoleniu na budowę nr 725/147 z dnia 12.11.2014 r. 

Obsługa działki nr 1344/1 km 14 wyznaczona jest sięgaczem 14KDW z 13KDW. 

12. Nie uwzględnia się uwag dotyczących zmniejszenia szerokości pasa drogowego ul. Sobótki. 

Projektowana szerokość pasa drogowego została uzgodniona z Miejskim Zarządem Dróg w Opolu i jest 

minimalną szerokością dla drogi o klasie lokalnej i niezbędną do wprowadzenia komunikacji zbiorowej oraz 

polepszenia bezpieczeństwa ruchu. Szerokość drogi uwzględnia konieczność pokonania różnicy wysokości 

między poziomem jezdni, a zjazdami na poszczególne posesje. 

13. Nie uwzględnia się uwagi w części dotyczącej niewłączania działki nr 1259/92 km13, w której biegną 

media do pasa drogowego 2KDD. Aby umożliwić bezkolizyjny dostęp do infrastruktury, media powinny 

znajdować się w pasie drogowym. 

14. Nie uwzględnia się uwagi w części dotyczącej przeznaczenia terenu na zabudowę mieszkaniową  

z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w przeznaczeniu uzupełniającym. Ze względu na bezpośrednie 

sąsiedztwo ul. Wrocławskiej pozostawia się funkcję mieszaną MN/U na wnioskowanym terenie. Nie 

uwzględnia się zapisów dotyczących wprowadzenia innych kątów nachylenia połaci dachowych niż 35-450 oraz 

dopuszczenia pokryć dachowych tj. gonty bitumiczne, a także rozszerzenia kolorów o jasne beże i biel. 

Wymogiem uzgodnienia projektu miejscowego planu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków było 

wprowadzenie ograniczeń związanych z kątem nachylenia połaci dachowych ich stylem i kolorem, tak, aby 

zachować i kontynuować historyczny charakter zabudowy na terenie dzielnicy Bierkowice. 

15. Nie rozstrzyga się uwag dotyczących odstąpienia od ochrony obiektów wpisanych do gminnej 

ewidencji zabytków. 
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