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UCHWAŁA NR VII/128/11 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 
z dnia 30 marca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic:  

Żeglarskiej, Tymiankowej i Sasanek w Piotrkowie Trybunalskim 
 
Na podstawie art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź-
niejszymi zmianami1)) Rada Miasta Piotrkowa Trybu-
nalskiego uchwala, co następuje:  

 
DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: 
Żeglarskiej, Tymiankowej i Sasanek w Piotrkowie 
Trybunalskim, zwany dalej „planem”, którego szcze-
gółowe granice oznaczone są na rysunku planu. 

2. Integralną częścią uchwały, są: 
1) rysunek planu w skali 1:1.000 - stanowiący za-

łącznik Nr 1 do uchwały, zawierający wyrys ze 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybu-
nalskiego dla części objętej planem; 

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu – stanowią-
ce załącznik Nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy – 
stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu, są: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem U; 

3) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP; 

4) tereny stacji transformatorowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem E; 

5) tereny dróg publicznych – droga lokalna, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDL; 

6) tereny dróg publicznych – droga dojazdowa, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 

7) ciągi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku planu 
KY; 

8) ciągi piesze, oznaczone na rysunku planu KX. 
2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) obowiązująca linia zabudowy; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) tereny dróg publicznych – droga lokalna, dojaz-

dowa; 
6) ciąg pieszo-jezdny; 
7) ciąg pieszy; 
8) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
9) tereny zabudowy usługowej; 

10) tereny zieleni parkowej; 
11) tereny stacji transformatorowych; 
12) strefy ochronne. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu,
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 niewymienione w ust. 1, pełnią funkcję informacyj-
ną lub orientacyjną. 

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały, jest mowa o: 
1) adaptacji budynków – należy przez to rozumieć 

remont i przebudowę budynków w ramach ist-
niejącej zewnętrznej formy przestrzennej, w gra-
nicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) budynkach do likwidacji – należy przez to rozu-
mieć budynki przewidziane docelowo do rozbiór-
ki, dla których ustala się zakaz rozbudowy, prze-
budowy, remontów i modernizacji; 

3) funkcji usługowej – należy przez to rozumieć 
usługi podstawowe, handel detaliczny, gastro-
nomię, rzemiosło, itp.; 

4) funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć 
funkcję mającą na celu wzbogacenie funkcji 
wskazanej w przeznaczeniu terenu, obowiązuje 
maksymalny procent powierzchni użytkowej 
funkcji uzupełniającej w stosunku do powierzchni 
użytkowej funkcji wskazanej w przeznaczeniu te-
renu, w wysokości 30%; 

5) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą 
obszar na części o różnym sposobie zagospoda-
rowania; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię, w której może być umieszczona 
ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej drogi lub innych wskazanych 
rysunkiem planu elementów zagospodarowania 
terenu, z wyłączeniem takich elementów architek-
tonicznych, jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, 
okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki 
oraz innych detali wystroju architektonicznego; 

7) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty 
planem w granicach przedstawionych na rysunku 
planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

8) odpowiedniej ilości miejsc postojowych – należy 
przez to rozumieć ilość miejsc postojowych liczo-
ną z proporcji: 1 miejsce postojowe na 30 m2 po-
wierzchni użytkowej funkcji usługowej, przy czym 
otrzymany wynik należy zaokrąglać wzwyż do 
liczby całkowitej lub 1 miejsce postojowe na 1 
działkę budowlaną budownictwa jednorodzinne-
go; 

9) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, będący przed-
miotem niniejszej uchwały; 

10) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć 
powierzchnię działki budowlanej zajętą przez rzu-
ty poziome wszystkich budynków w ich obrysie 
zewnętrznym, w stosunku do powierzchni całej 
działki budowlanej; 

11) procent powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni biolo-
gicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, wyrażony w %; 

12) przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć inwe-

stycje budowlane polegające na budowie no-
wych budynków albo na przekształceniu lub 
zmianie sposobu użytkowania terenu, albo na 
zmianie sposobu użytkowania obiektu budowla-
nego lub jego części albo na rozbiórce obiektu 
budowlanego; 

13) przepisach odrębnych i szczególnych - należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

14) rysunku planu - należy przez to rozumieć opra-
cowanie graficzne sporządzone na mapie w skali 
1:1.000, stanowiące załącznik do niniejszej uch-
wały; 

15) terenie - należy przez to rozumieć teren o określo-
nym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospo-
darowania, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami cy-
frowymi i literowymi, z których cyfry oznaczają 
kolejny numer terenu, a litery przeznaczenie tere-
nu; 

16) wskaźniku intensywności zabudowy - należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków położonych na działce bu-
dowlanej, do całej powierzchni tej działki budow-
lanej; 

17) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć 
ustalony w planie pionowy wymiar budynku 
w metrach, liczony od poziomu najniżej położo-
nego wejścia na poziomie parteru do najwyższe-
go punktu pokrycia dachu lub zwieńczenia bryły 
budynku. 

§ 4. 1. Dla obszaru, o którym mowa w § 1, 
plan ustala: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

8) zasady rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji i infrastruktury technicznej; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów; 

10) stawki procentowe, służące naliczaniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związ-
ku z uchwaleniem planu. 
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2. W obszarze, o którym mowa w § 1, nie 
występują zagadnienia, dla których plan nie określa 
ustaleń dotyczących: 
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej; 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych; 

3) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz tere-
nów służących organizacji imprez masowych. 

3. Ustalenia planu określone są w treści ni-
niejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

 
DZIAŁ II 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru 
 
§ 5. 1. W granicach obszaru, ustala się: 

1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego: 

 a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć o uciążliwości 
wykraczającej poza granice lokalu, w przypad-
ku funkcji uzupełniającej wbudowanej w bryłę 
budynku lub budynku w przypadku wolnosto-
jącego budynku o funkcji uzupełniającej, 

 b) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko w rozumie-
niu przepisów o ochronie środowiska, z wyjąt-
kiem sieci infrastruktury technicznej i dróg pu-
blicznych, 

 c) obowiązek zachowania poziomu hałasu w śro-
dowisku określony w obowiązujących przepi-
sach o ochronie środowiska dla terenów oz-
naczonych na rysunku planu symbolami MN i 
U, jak dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną, 

 d) pozostałe tereny nie podlegają ochronie aku-
stycznej, 

 e) ustala się obowiązek zachowania dopuszczal-
nych norm emisji hałasu na granicy z terena-
mi chronionymi akustycznie, 

 f) dla obiektów mieszczących jednocześnie funk-
cje mieszkalne i usługowe, obowiązek zasto-
sowania rozwiązań budowlanych zapewniają-
cych ochronę pomieszczeń mieszkalnych przed 
uciążliwościami, wynikającymi z prowadzonej 
działalności usługowej, 

 g) zakaz stosowania urządzeń i technologii po-
wodujących emisję zanieczyszczeń stałych i 
gazowych, powyżej dopuszczalnych parame-
trów; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 - na obszarze objętym planem nie występują 
stanowiska archeologiczne i obszar ten nie 
leży w strefie ochrony konserwatorskiej; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 

 a) zakaz sytuowania nośników reklamowych o 
powierzchni przekraczającej 2 m²; 

4) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

 a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDL, KDD obowiązuje adaptacja 
lub budowa dróg, 

 b) dla terenu KX obowiązuje adaptacja lub bu-
dowa ciągu pieszego, 

 c) dla terenu KY obowiązuje adaptacja lub bu-
dowa ciągu pieszo-jezdnego, 

 d) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej wszystkich mediów w granicach 
linii rozgraniczających dróg i ciągów pieszo-
jezdnych i pieszych, na zasadach uzgodnio-
nych z zarządcą lub właścicielem drogi, 

 e) dopuszcza się realizację podziemnych prze-
pompowni ścieków; 

5) zasilanie w energię elektryczną: 
 a) w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć 

elektroenergetyczną 15 kV i 0,4 kV, zgodnie z 
docelowym zapotrzebowaniem, 

 b) dla nowo realizowanych sieci elektroenerge-
tycznych 15 kV i 0,4 kV, obowiązuje zastoso-
wanie wyłącznie linii kablowych układanych w 
gruncie, 

 c) lokalizacja budynków w strefie ograniczonego 
użytkowania wynoszącej po 18,0 m po obu 
stronach linii WN 110 kV, wymaga indywidu-
alnego uzgodnienia z gestorem sieci; 

6) zaopatrzenie w wodę: 
 a) z istniejących wodociągów w ulicach osiedla, 
 b) zakaz budowy ujęć własnych za wyjątkiem 

studni dla celów gospodarczych; 
7) zaopatrzenie w energię cieplną: 
 a) z lokalnych źródeł ciepła, 
 b) obowiązuje zakaz stosowania urządzeń i tech-

nologii wytwarzających energię na cele 
grzewcze i bytowe, powodujących emisję za-
nieczyszczeń stałych i gazowych, powyżej do-
puszczalnych parametrów określonych w 
przepisach odrębnych, 

 c) zaleca się stosowanie kotłowni wyłącznie wy-
posażonych w niskoemisyjne źródła ciepła 
posiadające certyfikaty bezpieczeństwa ekolo-
gicznego lub wykorzystujące bezemisyjne te-
chnologie grzewcze, 

 d) zaleca się stosowanie źródeł energii odna-
wialnej, zapewniającej obniżenie emisji zanie-
czyszczeń powietrza atmosferycznego, 

 e) zaleca się termomodernizację istniejących 
budynków w celu ograniczenia strat ciepła; 

8) zaopatrzenie w gaz: 
 - gaz bezprzewodowy, 
 - po ewentualnym zaopatrzeniu tej części mia-

sta w gaz przewodowy możliwość zaopa-
trzenia w gaz z sieci gazowej lokalizowanej 
wyłącznie w terenach dróg KDL, KDD, w cią-
gach pieszo-jezdnych KY oraz ciągach pie-
szych KX; 
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9) odprowadzenie ścieków sanitarnych: 
 a) do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicach 

osiedla, 
 b) zakaz budowy szczelnych zbiorników bezod-

pływowych (szamb), 
 c) zakaz realizacji nowych przydomowych oczy-

szczalni ścieków; 
10) odprowadzanie wód opadowych: 

 - w granicach nieruchomości, 
 - w specyficznych uwarunkowaniach zależ-

nych od chłonności gruntów, dopuszcza się 
odprowadzenie wód opadowych do istnieją-
cej i projektowanej sieci kanalizacji deszczo-
wej; 

11) odprowadzanie ścieków opadowych z terenów 
dróg publicznych: 

 - do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej; 

12) usuwanie nieczystości stałych: 
 a) w oparciu o zbiorowy system oczyszczania, 
 b) obowiązek gromadzenia odpadów stałych w 

szczelnych pojemnikach, 
 c) obowiązek zapewnienia odbioru odpadów; 

13) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów: 

 - nie ustala się innego sposobu tymczasowe-
go zagospodarowania terenów, aniżeli do-
tychczasowy; 

14) stawki procentowe, służące naliczaniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związ-
ku z uchwaleniem planu, wynoszą: 0% dla wszy-
stkich terenów. 

2. Zasady zagospodarowania i wyposażenia 
terenów w zakresie obronności i w sytuacjach kryzy-
sowych: 
1) przeznaczenie terenów jest zgodnie ze „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskie-
go” – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zabudowa na terenach objętych planem nie two-
rzy zagrożeń dla ludności i środowiska, na obsza-
rze własnym jak i na terenach sąsiednich; 

3) obowiązek zaopatrzenia w wodę w warunkach 
kryzysowych w ilości według przelicznika - 
7 m3/miesiąc/mieszkańca; 

4) obowiązek wykonania hydrantów naziemnych; 
5) obowiązek zapewnienia przejezdności ulic i wy-

korzystania ich do celów p.poż.; 
6) obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości 

miejsc postojowych dla pojazdów i sprzętu ra-
towniczego; 

7) ze względu na specyfikę zabudowy (jednorodzin-
na i usługowa) nie ustala się obowiązku realizacji 
pomieszczeń odpornych na zagruzowanie i szyb-
ką adaptację dla celów ochrony ludności; 

8) lokalizacje obiektów służących ochronie ludności 
w sytuacjach kryzysowych, wyznacza się na tere-
nie zaliczanym do powierzchni biologicznie czyn-
nej terenu inwestycji, na terenach zieleni urzą-

dzonej i na terenach między liniami zabudowy 
wyznaczonymi wzdłuż dróg publicznych. 

 
DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
 

Rozdział 1 
Ustalenia dotyczące terenów zabudowy 

 
§ 6. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 1MN przeznaczony na zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą, z 
możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-

dynków gospodarczych i garażowych, 
 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi lokalnej – 32KDL (ul. Je-

ziorna) i istniejącej drogi dojazdowej – 
33KDD (ul. Rusałki), 

 f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 
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 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i 

garażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 
scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

 b) minimalna powierzchnia nowopowstałej nie-
ruchomości przeznaczonej na zabudowę nie 
może być mniejsza niż 450 m2, 

 c) minimalna szerokość frontu działki nie może 
być mniejsza niż 14 m. 

§ 7. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 2MN przeznaczony na zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i 
bliźniaczą, z możliwością uzupełnienia funkcją usłu-
gową wbudowaną w bryłę budynku o funkcji pod-
stawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-

dynków gospodarczych i garażowych, 
 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) dla istniejących budynków znajdujących się w 
całości lub w części pomiędzy linią zabudowy, 
a terenem dróg, dopuszcza się remont, prze-
budowę i nadbudowę w istniejącym obrysie, 
zaś ewentualna rozbudowa może być prowa-
dzona z uwzględnieniem linii zabudowy, przy 
stosowaniu zasad kształtowania zabudowy. 
zgodnie z ustaleniami planu, 

 f) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi lokalnej – 32KDL (ul. Je-

ziorna), istniejących dróg dojazdowych – 

34KDD (ul. Rusałki), 36KDD (ul. Sasanek) i 
37KDD (ul. Tymiankowa) oraz istniejącego 
ciągu pieszo-jezdnego 62KY, 

 g) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 
scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 8. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 3MN przeznaczony na zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i 
bliźniaczą, z możliwością uzupełnienia funkcją usłu-
gową wbudowaną w bryłę budynku o funkcji pod-
stawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych 

wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego 
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lub integralnie z nim związanych, 
 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejących dróg dojazdowych – 34KDD 

(ul. Rusałki), 37KDD (ul. Tymiankowa), 
36KDD (ul. Sasanek) i 44KDD (ul. Liliowa), 

 f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-
lania i ponownego podziału nieruchomości, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-

nych. 
§ 9. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 4MN przeznaczony na zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, z 
możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych 

wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego 
lub integralnie z nim związanych, 

 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi dojazdowej – 38KDD (ul. 
  Bursztynowa), 
 e) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-

jowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia połaci 
lub wielospadowy o jednakowym kącie na-
chylenia połaci, 

 - kąt nachylenia połaci: 30° - 39°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 
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 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 

kolorystyce dla wszystkich budynków w te-
renie; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 
scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

 b) minimalna powierzchnia nowopowstałej nie-
ruchomości przeznaczonej na zabudowę nie 
może być mniejsza niż 650 m2, 

 c) minimalna szerokość frontu działki nie może 
być mniejsza niż 18 m. 

§ 10. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 5MN przeznaczony na zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, z 
możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-

dynków gospodarczych i garażowych, 
 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) dla istniejących budynków znajdujących się w 
całości lub w części pomiędzy linią zabudowy, 
a terenem dróg, dopuszcza się remont, prze-
budowę i nadbudowę w istniejącym obrysie, 
zaś ewentualna rozbudowa może być prowa-
dzona z uwzględnieniem linii zabudowy przy 
stosowaniu zasad kształtowania zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami planu, 

 f) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi lokalnej – 32KDL (ul. Je-

ziorna) i istniejącej drogi dojazdowej – 
38KDD (ul. Bursztynowa), 

 g) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 
scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

 b) minimalna powierzchnia nowopowstałej nie-
ruchomości przeznaczonej na zabudowę nie 
może być mniejsza niż 550 m2, przy zachowa-
niu istniejących szerokości frontów działek. 

§ 11. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 6MN przeznaczony na zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i 
bliźniaczą, z możliwością uzupełnienia funkcją usłu-
gową wbudowaną w bryłę budynku o funkcji pod-
stawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-

dynków gospodarczych i garażowych, 
 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) dla istniejących budynków znajdujących się w 
całości lub w części pomiędzy linią zabudowy, 
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a terenem dróg, dopuszcza się remont, prze-
budowę i nadbudowę w istniejącym obrysie, 
zaś ewentualna rozbudowa może być prowa-
dzona z uwzględnieniem linii zabudowy przy 
stosowaniu zasad kształtowania zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami planu, 

 f) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi lokalnej – 32KDL (ul. Je-

ziorna), istniejących dróg dojazdowych – 
34KDD (ul. Rusałki) i 39KDD (ul. Baśniowa), 

 g) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto
  jowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 
  z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 
scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

 b) minimalna powierzchnia nowopowstałej nie-
ruchomości przeznaczonej na zabudowę nie 
może być mniejsza niż 600 m2, przy zachowa-
niu istniejących szerokości frontów działek. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 7MN przeznaczony na zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i 
bliźniaczą, z możliwością uzupełnienia funkcją usłu-

gową wbudowaną w bryłę budynku o funkcji pod-
stawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-

dynków gospodarczych i garażowych, 
 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) dla istniejących budynków znajdujących się w 
całości lub w części pomiędzy linią zabudowy, 
a terenem dróg, dopuszcza się remont, prze-
budowę i nadbudowę w istniejącym obrysie, 
zaś ewentualna rozbudowa może być prowa-
dzona z uwzględnieniem linii zabudowy przy 
stosowaniu zasad kształtowania zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami planu, 

 f) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejących dróg dojazdowych – 34KDD 

(ul. Rusałki), 39KDD (ul. Baśniowa), 40KDD 
(ul. Żołędziowa) i 43KDD (ul. Liliowa), 

 g) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
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 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 
scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 13. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 8MN przeznaczony na zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i 
bliźniaczą, z możliwością uzupełnienia funkcją usłu-
gową wbudowaną w bryłę budynku o funkcji pod-
stawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych 

wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego 
lub integralnie z nim związanych, 

 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) dla istniejących budynków znajdujących się w 
całości lub w części pomiędzy linią zabudowy, 
a terenem dróg, dopuszcza się remont, prze-
budowę i nadbudowę w istniejącym obrysie, 
zaś ewentualna rozbudowa może być prowa-
dzona z uwzględnieniem linii zabudowy przy 
stosowaniu zasad kształtowania, zabudowy 
zgodnie z ustaleniami planu, 

 f) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejących dróg dojazdowych – 34KDD 

(ul. Rusałki), 40KDD (ul. Żołędziowa) i 43KDD 
(ul. Liliowa) oraz istniejącego ciągu pieszo-
jezdnego 63KY, 

 g) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 
scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 14. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 9MN przeznaczony na zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, z 
możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budyn-

ków gospodarczych i garażowych, 
 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
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prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) dla istniejących budynków znajdujących się w 
całości lub w części pomiędzy linią zabudowy, 
a terenem dróg, dopuszcza się remont, prze-
budowę i nadbudowę w istniejącym obrysie, 
zaś ewentualna rozbudowa może być prowa-
dzona z uwzględnieniem linii zabudowy przy 
stosowaniu zasad kształtowania zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami planu, 

 f) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejących dróg dojazdowych – 39KDD 

(ul. Baśniowa), 41KDD (ul. Żołędziowa) i 
43KDD (ul. Liliowa), 

 g) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto
  jowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 
scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 15. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 10MN, przeznaczony na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową, 
z możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 

gospodarczych i garażowych, 
 b) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 c) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejących drogi dojazdowej – 38KDD (ul. 

Bursztynowa), 
 d) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-

jowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%, 
 c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy – 2, 
 d) minimalny procent powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej - 40%, 
 e) wysokość zabudowy: 
 - do 12 m dla budynków mieszkalnych, 
 f) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa), 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 

kolorystyce dla wszystkich budynków na te-
renie jednostki; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 
scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 16. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 11MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, 
z możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
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dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych 

wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego 
lub integralnie z nim związanych, 

 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi dojazdowej – 38KDD (ul. 

Bursztynowa), 
 e) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-

jowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy - 0,6, 
 d) minimalny procent powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej - 50%, 
 e) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i 

garażowych, integralnie związanych z budyn-
kiem mieszkalnym, 

 f) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-
lania i ponownego podziału nieruchomości, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 17. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 12MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, 
z możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-

dynków gospodarczych i garażowych, 
 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) dla istniejących budynków znajdujących się w 
całości lub w części pomiędzy linią zabudowy, 
a terenem dróg, dopuszcza się remont, prze-
budowę i nadbudowę w istniejącym obrysie, 
zaś ewentualna rozbudowa może być prowa-
dzona z uwzględnieniem linii zabudowy przy 
stosowaniu zasad kształtowania zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami planu, 

 f) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi lokalnej – 32KDL (ul. Je-

ziorna), istniejących dróg dojazdowych – 
35KDD (ul. Świeża) i 38KDD (ul. Bursztyno-
wa), 

 g) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 
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 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i 

garażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-
lania i ponownego podziału nieruchomości, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 18. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 13MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, 
z możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-

dynków gospodarczych i garażowych, 
 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) dla istniejących budynków znajdujących się w 
całości lub w części pomiędzy linią zabudowy, 
a terenem dróg, dopuszcza się remont, prze-
budowę i nadbudowę w istniejącym obrysie, 
zaś ewentualna rozbudowa może być prowa-
dzona z uwzględnieniem linii zabudowy przy 
stosowaniu zasad kształtowania zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami planu, 

 f) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi lokalnej – 32KDL (ul. Je-

ziorna), istniejących dróg dojazdowych – 
34KDD (ul. Świeża) i 39KDD (ul. Baśniowa), 

 g) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i 

garażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 20° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 20°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-
lania i ponownego podziału nieruchomości, 

 b) minimalna powierzchnia nowopowstałej nie-
ruchomości przeznaczonej na zabudowę nie 
może być mniejsza niż 600 m2, przy zachowa-
niu istniejących szerokości frontów działek. 

§ 19. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 14MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą 
i bliźniaczą, z możliwością uzupełnienia funkcją usłu-
gową wbudowaną w bryłę budynku o funkcji pod-
stawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-

dynków gospodarczych i garażowych, 
 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-
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dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejących dróg dojazdowych – 34KDD 

(ul. Świeża), 39KDD (ul. Baśniowa) i 41KDD 
(ul. Żołędziowa), 

 f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i 

garażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 20° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 20°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-
lania i ponownego podziału nieruchomości, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 20. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 15MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, 
z możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych 

wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego 
lub integralnie z nim związanych, 

 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejących dróg dojazdowych – 34KDD 

(ul. Świeża), 41KDD (ul. Żołędziowa), 42KDD 
(ul. Chabrowa) i 43KDD (ul. Liliowa), 

 f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
  jowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 
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 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-

lania i ponownego podziału nieruchomości, 
 b) minimalna powierzchnia nowopowstałej nie-

ruchomości przeznaczonej na zabudowę, nie 
może być mniejsza niż 550 m2, 

 c) minimalna szerokość frontu działek nie może 
być mniejsza niż 21 m. 

§ 21. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 16MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą 
i bliźniaczą, z możliwością uzupełnienia funkcją usłu-
gową wbudowaną w bryłę budynku o funkcji pod-
stawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych 

wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego 
lub integralnie z nim związanych, 

 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejących dróg dojazdowych – 34KDD 

(ul. Świeża i ul. Rusałki), 42KDD (ul. Chabro-
wa) i 43KDD (ul. Liliowa), 

 f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 

 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia połaci 
lub wielospadowy o jednakowym kącie na-
chylenia połaci, 

 - kąt nachylenia połaci: 20° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 20°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 
scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 22. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 17MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą 
i bliźniaczą, z możliwością uzupełnienia funkcją usłu-
gową wbudowaną w bryłę budynku o funkcji pod-
stawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych 

wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego 
lub integralnie z nim związanych, 

 b) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 c) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 d) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejących dróg dojazdowych – 34KDD 

(ul. Rusałki), 36KDD (ul. Sasanek), 44KDD (ul. 
Liliowa) i 45KDD (ul. Świeża), 

 e) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 
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 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 40%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i 

garażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 20° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 20°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-
lania i ponownego podziału nieruchomości, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 23. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 18MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, 
z możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych 

wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego 
lub integralnie z nim związanych, 

 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi dojazdowej 36KDD (ul. 

Sasanek), 
 f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-

jowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-
lania i ponownego podziału nieruchomości, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 24. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 19MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, 
z możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych 

wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego 
lub integralnie z nim związanych, 

 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
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dowy zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi dojazdowej 46KDD (ul. 

Bursztynowa), 
 f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-

jowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych, 
 c) na działce nr 280 adaptuje się istniejącą przy-

domową oczyszczalnię ścieków; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i 

garażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-
lania i ponownego podziału nieruchomości, 

 b) minimalna powierzchnia nowopowstałej nie-
ruchomości przeznaczonej na zabudowę nie 
może być mniejsza niż 800 m2, 

 c) minimalna szerokość frontu działek nie może 
być mniejsza niż 19 m. 

§ 25. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 20MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, 
z możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-

dynków gospodarczych i garażowych, 
 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejących dróg dojazdowych – 46KDD, 
  (ul. Bursztynowa) i 47KDD (ul. Paproci), 
 f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-

jowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i 

garażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 
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 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 

scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 26. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 21MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, 
z możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-

dynków gospodarczych i garażowych, 
 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-

darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi lokalnej 32KDL (ul. Jezior-

na), istniejących dróg dojazdowych – 35KDD 
(ul. Świeża) i 47KDD (ul. Paproci), 

 f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i 

garażowych, 

 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-
lania i ponownego podziału nieruchomości, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 27. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 22MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą 
i bliźniaczą, z możliwością uzupełnienia funkcją usłu-
gową wbudowaną w bryłę budynku o funkcji pod-
stawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych 

wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego 
lub integralnie z nim związanych, 

 b) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-
dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi lokalnej 32KDL (ul. Jezior-

na), istniejących dróg dojazdowych – 34KDD 
(ul. Świeża), 36KDD (ul. Sasanek), 45KDD (ul. 
Świeża), 48KDD (ul. Daliowa), 49KDD (ul. 
Macierzanki), 50KDD (ul. Krokusów), 51KDD 
(ul. Zawilców) i istniejących ciągów pieszo – 
jezdnych 64KY, 65KY, 66KY, 67KY, 

 e) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
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 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 10,5 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i 

garażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 20° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 20°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-
lania i ponownego podziału nieruchomości, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 28. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 23MN przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, 
z możliwością uzupełnienia funkcją usługową wbu-
dowaną w bryłę budynku o funkcji podstawowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) lokalizacja garaży i obiektów gospodarczych 

wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego 
lub integralnie z nim związanych, 

 b) dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaży bezpośrednio w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, w przy-
padku gdy nastąpi zblokowanie z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem o podobnym 
przeznaczeniu na działce sąsiedniej, 

 c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
 d) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 e) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi dojazdowej 36KDD (ul. 

Sasanek), 
 f) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-

jowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 

 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 
z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 f) wysokość zabudowy: 
 - do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i 

garażowych, 
 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 
scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

 b) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych. 

§ 29. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 24U przeznaczony na zabu-
dowę usługową związaną z kultem religijnym. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) dla istniejących budynków ewentualna rozbu-

dowa, nadbudowa i przebudowa może być 
prowadzona z zasadami kształtowania zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami jak dla zabudowy 
nowej, 

 b) dla istniejących budynków znajdujących się w 
całości lub w części pomiędzy linią zabudowy, 
a terenem dróg, dopuszcza się remont, prze-
budowę i nadbudowę w istniejącym obrysie, 
zaś ewentualna rozbudowa może być prowa-
dzona z uwzględnieniem linii zabudowy przy 
stosowaniu zasad kształtowania zabudowy 
zgodnie z ustaleniami planu, 

 c) obsługa komunikacyjna: 
 - z projektowanej drogi lokalnej 32KDL (ul.
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Jeziorna) i drogi dojazdowej 33KDD (ul. Ru-
sałki), 

 d) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 

z płyt i słupów betonowych; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
 c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy – do 0,6, 
 d) minimalny procent powierzchni terenu biolo
  gicznie czynnej - 30%, 
 e) wysokość zabudowy: 
 - do 20 m, 
 - dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
 f) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy lub wielospadowy, 
 - kąt nachylenia połaci: 20° - 50°, 
 - pokrycie dachów o jednolitej kolorystyce dla 

wszystkich budynków w terenie; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 

nieruchomości: 
 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-

lania i ponownego podziału nieruchomości, 
 b) zakaz podziału na nowe działki budowlane. 

§ 30. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 25ZP, przeznaczony na zie-
leń urządzoną, z możliwością uzupełnienia funkcją 
mieszkaniową jednorodzinną. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) w strefie ochronnej od linii energetycznej 110 

kV możliwość realizacji zieleni urządzonej ni-
skiej, w formie upraw ogrodniczych lub sa-
downiczych, 

 b) w strefie ochronnej od linii energetycznej 110 
kV dopuszcza się lokalizowanie obiektów bu-
dowlanych, z zastrzeżeniem pkt c, pod warun-
kiem uzgodnienia z właściwym operatorem, 

 c) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 
gospodarczych i garażowych, 

 d) dla istniejących budynków znajdujących się w 
całości lub w części pomiędzy linią zabudowy, 
a terenem dróg, dopuszcza się remont, prze-
budowę i nadbudowę w istniejącym obrysie, 
zaś ewentualna rozbudowa może być prowa-
dzona z uwzględnieniem linii zabudowy przy 

stosowaniu zasad kształtowania zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami planu, 

 e) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi publicznej – ulicy dojaz-

dowej 36KDD (ul. Sasanek); 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) stosowanie od strony dróg publicznych wy-

łącznie ogrodzenia ażurowego o łącznej po-
wierzchni prześwitów wynoszącej co najmniej 
1/2 powierzchni całkowitej, 

 c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 
z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) lokalizacja budynków jedynie poza strefą 
ochronną od linii energetycznej 110 kV, w wy-
jątkowych przypadkach dopuszcza się lokali-
zację w strefie pod warunkiem pozytywnego 
uzgodnienia z gestorem linii, 

 c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
 d) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

 e) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy - 0,6, 

 f) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 50%, 

 g) wysokość zabudowy: 
 - do 10,5 m dla budynków mieszkalnych, 
 - do 4,5 m dla budynków gospodarczych i 

garażowych, 
 h) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia połaci 
lub wielospadowy o jednakowym kącie na-
chylenia połaci, 

 - kąt nachylenia połaci: 25° - 45°, 
 - dopuszcza się w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia 10° - 25°, 

 - pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomości: 

 a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-
lania i ponownego podziału nieruchomości, 

 b) zakaz podziału na nowe działki budowlane. 
§ 31. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 26ZP, przeznaczony na zie-
leń urządzoną. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) podstawowe przeznaczenie - zieleń urządzona 

w formie ogólnodostępnej, 
 b) dopuszczalne przeznaczenie – place zabaw i 

urządzenia sportowo-rekreacyjne, 
 c) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi publicznej – ulicy lokalnej 

32KDL (ulicy Jeziorna), 
 - z istniejącej drogi publicznej – ulicy dojaz-

dowej 38KDD (ul. Bursztynowa), 
 - z istniejącego ciągu pieszego (komunikacja 

piesza) – 52KX; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 
 b) zakaz grodzenia terenu, 
 c) możliwość lokalizacji elementów małej archi-

tektury (murki, ławki, oświetlenie), placu za-
baw dla dzieci oraz urządzeń sportowo-rekre-
acyjnych, 

 d) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
środowisku, określony w obowiązujących prze-
pisach o ochronie środowiska dla terenów wy-
poczynkowo-rekreacyjnych, 

 e) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 30%. 

§ 32. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 27E przeznaczony na stację 
transformatorową. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) obowiązek lokalizacji stacji transformatorowej, 

zgodnie z przepisami szczególnymi, 
 b) obsługa komunikacyjna: 
 - z istniejącej drogi lokalnej 32KDL (ul. Jezior-

na) i istniejącej drogi dojazdowej 33KDD (ul. 
Rusałki); 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) stosowanie od strony dróg wyłącznie ogro-

dzenia ażurowego o łącznej powierzchni prze-
świtów wynoszącej co najmniej 1/2 powierz-
chni całkowitej, 

 c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 
z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) dla terenu nie wyznacza się linii zabudowy, 
 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%, 

 c) minimalny procent powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 20%, 

 d) wysokość zabudowy: 
 - do 4 m dla stacji transformatorowej. 

§ 33. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 28E przeznaczony na stację 
transformatorową. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) obowiązek lokalizacji stacji transformatorowej, 

zgodnie z przepisami szczególnymi, 
 b) obsługa komunikacyjna: 
 - z projektowanej drogi dojazdowej 43KDD (ul. 

Liliowa); 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) stosowanie od strony dróg wyłącznie ogro-

dzenia ażurowego o łącznej powierzchni prze-
świtów wynoszącej co najmniej 1/2 po-
wierzchni całkowitej, 

 c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 
z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) dla terenu nie wyznacza się linii zabudowy, 
 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%, 
 c) minimalny procent powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej – 20%, 
 d) wysokość zabudowy: 
 - do 4 m dla stacji transformatorowej. 

§ 34. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 29E przeznaczony na stację 
transformatorową. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) obowiązek lokalizacji stacji transformatorowej, 

zgodnie z przepisami szczególnymi, 
 b) obsługa komunikacyjna: 
 - z projektowanej drogi dojazdowej 36KDD (ul. 

Sasanek); 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) stosowanie od strony dróg wyłącznie ogro-

dzenia ażurowego o łącznej powierzchni prze-
świtów wynoszącej co najmniej 1/2 powierz-
chni całkowitej, 

 c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 
z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
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oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) dla terenu nie wyznacza się linii zabudowy, 
 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%, 
 c) minimalny procent powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej – 20%, 
 d) wysokość zabudowy: 
 - do 4 m dla stacji transformatorowej. 

§ 35. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 30E przeznaczony na stację 
transformatorową. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) obowiązek lokalizacji stacji transformatorowej, 

zgodnie z przepisami szczególnymi, 
 b) obsługa komunikacyjna: 
 - z projektowanej drogi dojazdowej 34KDD (ul. 

Świeża); 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
 b) stosowanie od strony dróg wyłącznie ogro-

dzenia ażurowego o łącznej powierzchni prze-
świtów wynoszącej co najmniej 1/2 powierz-
chni całkowitej, 

 c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 
z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy: 

 a) dla terenu nie wyznacza się linii zabudowy, 
 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%, 
 c) minimalny procent powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej – 20%, 
 d) wysokość zabudowy: 
 - do 4 m dla stacji transformatorowej. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji 
 
§ 36. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 31KDL, teren dróg publicz-
nych – droga lokalna (ul. Żeglarska). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 25,0 m z poszerzeniami na skrzyżowa-
niach, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) asy-
metrycznie, pomiędzy wschodnią linią rozgrani-
czającą a istniejącym kanałem sanitarnym tłocz-
nym Ø 800 i chodników oraz urządzeń związa-
nych z prowadzeniem ruchu i jego zabezpiecze-
niem; 

3) możliwość lokalizacji zatok parkingowych pomię-
dzy zachodnią linią rozgraniczającą, a kanałem 
sanitarnym tłocznym Ø 800; 

4) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

5) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
6) zakaz lokalizacji budynków; 
7) obsługa komunikacyjna przyległych terenów 

poza granicami opracowania; 
8) lokalizacja ścieżki rowerowej. 

§ 37. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 32KDL, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga lokalna (ul. Jeziorna). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 15,0 m (na odcinku na południe od ul. 
Świeżej od 12,0 do 15,0 m) z poszerzeniami na 
skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-
ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

1MN, 2MN, 5MN, 6MN, 12MN, 13MN, 21MN, 
22MN, 24U, 26ZP, 27E. 

§ 38. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 33KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Rusałki). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-

ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

1MN, 24U, 27E. 
§ 39. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 34KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Rusałki i ul. 
Świeża). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 20,0 m z poszerzeniami na skrzyżowa-
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niach, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-

ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

2MN, 3MN, 6MN, 7MN, 8MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
16MN, 17MN, 22MN, 30E. 

§ 40. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 35KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Świeża). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Papro-
ci 20,0 m z poszerzeniami na skrzyżowaniach, na 
odcinku od ul. Paproci do ul. Jeziornej 17,0 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-
ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

12MN, 21MN. 
§ 41. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 36KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Sasanek). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących na odcinku na północ od ul. Liliowej 12,0 
m, na odcinku na południe od ul. Liliowej 10,0 m, 
z poszerzeniami na skrzyżowaniach, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-
ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

2MN, 3MN, 17MN, 18MN, 22MN, 23MN, 25ZP, 
29E. 

§ 42. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 37KDD, teren dróg publicz-

nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Tymiankowa). 
2. Ustala się następujące warunki zagospo-

darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-

ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

2MN, 3MN. 
§ 43. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 38KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Bursztyno-
wa). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących od 10 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-
ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

4MN, 5MN, 10MN, 11MN, 12MN, 26ZP. 
§ 44. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 39KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Baśniowa). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-

ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

6MN, 7MN, 9MN, 13MN, 14MN. 
§ 45. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 40KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Żołędziowa). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
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darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-

ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

7MN, 8MN. 
§ 46. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 41KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Żołędziowa). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-

ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

9MN, 14MN, 15MN. 
§ 47. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 42KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Chabrowa). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-

ników oraz urządzeń związanych   prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

15MN, 16MN. 
§ 48. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 43KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Liliowa). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 12,0 m z poszerzeniami na skrzyżowa-
niach, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-
ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

7MN, 8MN, 9MN, 15MN, 16MN, 28E. 
§ 49. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 44KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Liliowa). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-

ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

3MN, 17MN. 
§ 50. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 45KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Świeża). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 

chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

17MN, 22MN. 
§ 51. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 46KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Bursztyno-
wa). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 10,0 m, zakończona placem manewro-
wym, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i cho-
dników oraz urządzeń związanych z prowadze-
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niem ruchu i jego zabezpieczeniem; 
3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

19MN, 20MN. 
§ 52. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 47KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Paproci). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 10,0 m, zakończona placem manewro-
wym, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chod-
ników oraz urządzeń związanych z prowadzeniem 
ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

20MN, 21MN. 
§ 53. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 48KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Daliowa). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 32,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z jednym pasem o ruchu jed-

nokierunkowym) i chodników oraz urządzeń zwią-
zanych z prowadzeniem ruchu i jego zabezpie-
czeniem; 

3) lokalizacja skweru między jezdniami; 
4) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

5) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
6) zakaz lokalizacji budynków; 
7) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

22MN. 
§ 54. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 49KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Macierzanki). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 10,0 m, zakończona placem manewro-
wym, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i cho-
dników oraz urządzeń związanych z prowadze-
niem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

22MN. 
§ 55. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 50KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Krokusów). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących 10,0 m, zakończona ciągiem pieszo-jezd-
nym, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i cho-
dników oraz urządzeń związanych z prowadze-
niem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

22MN. 
§ 56. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 51KDD, teren dróg publicz-
nych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Zawilców). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgranicza-

jących od 10,0 m do 11,20 m, zakończona ciągiem 
pieszo-jezdnym, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i cho-
dników oraz urządzeń związanych z prowadze-
niem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury; 
5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

22MN i terenów przyległych poza granicami 
opracowania. 

§ 57. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 52KX, teren publicznego cią-
gu pieszego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczają-

cych 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszego oraz urządzeń związa-

nych z prowadzeniem ruchu pieszego; 
3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
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rządcą ciągu; 
4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-

chitektury. 
§ 58. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 53KX, teren publicznego 
ciągu pieszego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczają-

cych 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszego oraz urządzeń związa-

nych z prowadzeniem ruchu pieszego; 
3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą ciągu; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury. 

§ 59. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 54KX, teren publicznego 
ciągu pieszego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczają-

cych 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszego oraz urządzeń związa-

nych z prowadzeniem ruchu pieszego; 
3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą ciągu; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury. 

§ 60. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 55KX, teren publicznego 
ciągu pieszego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczają-

cych 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszego oraz urządzeń związa-

nych z prowadzeniem ruchu pieszego; 
3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą ciągu; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury. 

§ 61. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 56KX, teren publicznego 
ciągu pieszego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczają-

cych 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszego oraz urządzeń związa-

nych z prowadzeniem ruchu pieszego; 
3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 

w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą ciągu; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury. 

§ 62. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 57KX, teren publicznego cią-
gu pieszego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczają-

cych 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszego oraz urządzeń związa-

nych z prowadzeniem ruchu pieszego; 
3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą ciągu; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury. 

§ 63. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 58KX, teren publicznego 
ciągu pieszego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczają-

cych 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszego oraz urządzeń związa-

nych z prowadzeniem ruchu pieszego; 
3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą ciągu; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury. 

§ 64. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 59KX, teren publicznego cią-
gu pieszego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczają-

cych 6,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszego oraz urządzeń związa-

nych z prowadzeniem ruchu pieszego; 
3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą ciągu; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury. 

§ 65. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 60KX, teren publicznego 
ciągu pieszego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczają-

cych 6,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszego oraz urządzeń związa-

nych z prowadzeniem ruchu pieszego; 
3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
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nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą ciągu; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury. 

§ 66. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 61KX, teren publicznego 
ciągu pieszego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczają-

cych 6,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszego oraz urządzeń związa-

nych z prowadzeniem ruchu pieszego; 
3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą ciągu; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury. 

§ 67. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 62KY, teren publicznego 
ciągu pieszo-jezdnego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania: 
1) szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach roz-

graniczających 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszo-jezdnego oraz urządzeń 

związanych z prowadzeniem ruchu i jego zabez-
pieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury; 

5) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 
dwóch działek w terenie 2MN. 

§ 68. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 63KY, teren publicznego 
ciągu pieszo-jezdnego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania: 
1) szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach roz-

graniczających 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszo-jezdnego oraz urządzeń 

związanych z prowadzeniem ruchu i jego zabez-
pieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury; 

5) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 
pięciu działek w terenie 8MN. 

§ 69. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 64KY, teren publicznego 
ciągu pieszo-jezdnego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania: 
1) szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach roz-

graniczających od 5,0 m do 8,0 m, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

2) lokalizacja ciągu pieszo-jezdnego oraz urządzeń 
związanych z prowadzeniem ruchu i jego zabez-
pieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury; 

5) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: sie-
dmiu działek w terenie 22MN. 

§ 70. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 65KY, teren publicznego 
ciągu pieszo-jezdnego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania: 
1) szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach roz-

graniczających 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszo-jezdnego oraz urządzeń 

związanych z prowadzeniem ruchu i jego zabez-
pieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury; 

5) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 
jednej działki w terenie 22MN. 

§ 71. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 66KY, teren publicznego 
ciągu pieszo-jezdnego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania: 
1) szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach roz-

graniczających 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja ciągu pieszo-jezdnego oraz urządzeń 

związanych z prowadzeniem ruchu i jego zabez-
pieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury; 

5) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 
czterech działek w terenie 22MN. 

§ 72. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 67KY, teren publicznego 
ciągu pieszo-jezdnego. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania: 
1) szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach roz-

graniczających 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
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2) lokalizacja ciągu pieszo-jezdnego oraz urządzeń 

związanych z prowadzeniem ruchu i jego zabez-
pieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej ar-
chitektury; 

5) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 
czterech działek w terenie 22MN. 

 
DZIAŁ IV 

Ustalenia końcowe 
 
§ 73. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na stro-
nie internetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 74. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący 
 Rady Miasta:  

Marian Błaszczyński 
 
_________________ 

1) Zmiany opublikowano w Dz.U. z 2004 r. Nr 
6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043. 
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Załącznik nr 1a 
do uchwały nr VII/128/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 30 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1b 
do uchwały nr VII/128/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 30 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1c 
do uchwały nr VII/128/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 30 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1d 
do uchwały nr VII/128/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 30 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1e 
do uchwały nr VII/128/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 30 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1f 
do uchwały nr VII/128/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 30 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1g 
do uchwały nr VII/128/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 30 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1h 
do uchwały nr VII/128/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 30 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/128/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 30 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG 

ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/128/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 30 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 
28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113), w związku z uchwaleniem miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulic: Żeglarskiej, Tymiankowej i Sasanek w 
Piotrkowie Trybunalskim, zostaną zagospodarowane 
i zabudowane dalsze tereny miasta. W konsekwencji 
wywołane zostaną do realizacji nowe zadania inwe-
stycyjne. Zadania własne miasta związane z realiza-
cją ustaleń ww. planu, winny stanowić podstawę do 
wprowadzenia ich do Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej (WPF) po roku 2012 lub rozważenia ich wpro-
wadzenia przy zmianach WPF, w którym zostaną 
określone i podane do publicznej wiadomości termi-
ny realizacji inwestycji. Finansowanie inwestycji 
odbywać się będzie w oparciu o budżet gminy z 
wykorzystaniem środków zewnętrznych. 

1703

 
1704 

1704  

 
UCHWAŁA NR VII/130/11 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 
z dnia 30 marca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: 

 Łódzkiej, Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim 
 
Na podstawie art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póź-
niejszymi zmianami1)), Rada Miasta Piotrkowa Try-
bunalskiego uchwala, co następuje:  

 
DZIAŁ I 

Ustalenia ogólne 
 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

 
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów w rejonie ulic: Łódzkiej, 
Gęsiej i Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim zwa-
ny dalej planem, obejmuje obszar ograniczony: od 
północy - południowym brzegiem cieku wodnego, 
od wschodu - zachodnią linią rozgraniczającą ulicy 
Łódzkiej, od południa – południową linią rozgranicza-
jącą ulicy Gęsiej, od zachodu – zachodnią linią roz-
graniczającą ulicy projektowanej Z, w granicach 
przedstawionych na rysunku planu stanowiącym za-
łącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, określa: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki zabudowy; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

9) wysokość jednorazowej opłaty określona w sto-
sunku procentowym do wzrostu wartości nieru-
chomości – renta planistyczna. 

3. Ze względu na brak występowania na te-
renie planu, odstępuje się od wprowadzenia ustaleń: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-


