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1192

UCHWA£A Nr XIX/283/2008 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie �Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �Celtycka-S³owiañska�

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó�n. zm.) oraz art. 26 i
28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pó�n. zm.), w
zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr IX/
104/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia �Miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego �Celtycka-S³owiañska� Rada Miej-
ska Kalisza uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê �Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego �Celtycka-S³owiañska�, zwany dalej planem,
którego granice stanowi¹:
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1) od pó³nocy:

- pó³nocne granice dzia³ek o numerach ewidencyjnych
59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 63, 64/3, 65/1, 66, 67 (obrêb 148);

- tereny PKP - od dzia³ki nr 67 (obrêb 148) do ul.
Rzymskiej;

2) od wschodu

- ul. Rzymska;

3) od po³udnia

- po³udniowe granice dzia³ek o numerach ewidencyj-
nych 258, 244/3, 243/1 (obrêb 148);

- po³udniowo-zachodnie granice dzia³ek o numerach ewi-
dencyjnych 243/1, 243/2, 243/3, 189/3, 189/5, 189/1
(obrêb 148);

4) od zachodu

- zachodnie granice dzia³ek o numerach ewidencyjnych
189/1, 187 i 185/1 (obrêb 148);

- po³udniowy brzeg rowu o numerze ewidencyjnym 184
(obrêb 148).

2. Szczegó³owe granice dzia³ania planu wyznaczone s¹
na rysunku planu w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach niniejszej
uchwa³y jest uwzglêdnienie potrzeb polegaj¹cych na przezna-
czeniu terenów pod lokalizacjê osiedla zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wraz z towarzysz¹cymi us³ugami.

§3. Ilekroæ w tek�cie niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) planie � nale¿y przez to rozumieæ ustalenia tekstu i rysunku
planu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwa³y, stanowi¹ce
przepis gminny, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale � nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Miejskiej Kalisza, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej,

3) rysunku planu � nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
sporz¹dzony na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,

4) przeznaczeniu podstawowym � nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie ustalone na obszarze dzia³ki budowlanej
przekraczaj¹ce 50% powierzchni tej dzia³ki,

5) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym � nale¿y przez to rozumieæ
okre�lone w niniejszej uchwale rodzaje przeznaczenia uzu-
pe³niaj¹cego, inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub
wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe ustalone na ob-
szarze dzia³ki budowlanej,

6) jednostce � nale¿y przez to rozumieæ jednostkê ustaleñ
planu wyznaczon¹ na rysunku planu liniami rozgranicza-
j¹cymi,

7) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar po³o¿ony w danej
jednostce,

8) dzia³alno�ci us³ugowej � nale¿y przez to rozumieæ dzia³al-
no�æ gospodarcz¹, wy³¹cznie us³ugow¹ z wykluczeniem

przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko, dla których raport oddzia³ywania na �rodowisko
opracowywany jest obowi¹zkowo,

9) powierzchni biologicznie czynnej � nale¿y przez to rozu-
mieæ powierzchniê terenu dzia³ki budowlanej woln¹ od
trwa³ego zainwestowania w postaci zabudowy lub dojaz-
dów utwardzonych, itp., z wytworzon¹ warstw¹ glebow¹
pokryt¹ trwa³¹ ro�linno�ci¹.

§4. W planie ustala siê:

1) przeznaczenie terenów wraz z liniami rozgraniczaj¹cymi
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych sposobach
zagospodarowania,

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, a w tym
nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy, z zastrze-
¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹ce linie zabudowy nie dotycz¹ bu-
dynków gospodarczych i gara¿y,

3) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji,

4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

§5. 1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu, stano-
wi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu, o
którym mowa w ust. 1, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granice obowi¹zywania ustaleñ planu,

2) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenu,

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania,

4) linie zabudowy nieprzekraczalne,

5) linie zabudowy obowi¹zuj¹ce

6) linie rozgraniczaj¹ce ulic.

3. Przedstawione na rysunku planu przekroje projekto-
wanych ulic z rozmieszczeniem sieci infrastruktury technicznej
obrazuj¹ zasady obs³ugi okre�lone w Rozdziale X i wymagaj¹
uszczegó³owienia lokalizacji na etapie projektowania realiza-
cyjnego.

ROZDZIA£ II

Przeznaczenie terenów

§6. Wyznacza siê jednostki o przeznaczeniu podstawo-
wym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z
us³ugami, oznaczone na rysunku planu symbolem MU.

Ustalenia zawarto w Rozdziale III od §16 do §19.

§7. Wyznacza siê jednostki o przeznaczeniu podstawo-
wym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone
na rysunku planu symbolem MN.

Ustalenia zawarto w Rozdziale III w §16 i od §20 do §64.

§8. Wyznacza siê jednostki o przeznaczeniu podstawo-
wym dla zabudowy us³ugowej i gospodarczej z mo¿liwo�ci¹
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem GM.
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Ustalenia zawarto w Rozdziale IV w §65 i §66.

§9. Wyznacza siê jednostkê o przeznaczeniu podstawo-
wym dla dzia³alno�ci gospodarczej i sk³adów, oznaczon¹ na
rysunku planu symbolem PG.

Ustalenia zawarto w Rozdziale V w §67.

§10. Wyznacza siê jednostki o przeznaczeniu podstawo-
wym dla us³ug zaspokajaj¹cych potrzeby spo³eczno�ci lokal-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem UL, z jednocze-
snym wykluczeniem funkcji mieszkaniowej i produkcyjno-
gospodarczej.

Ustalenia zawarto w Rozdziale VI w §68 i §69.

§11. Wyznacza siê jednostkê z przeznaczeniem pod funk-
cjê us³ug o�wiaty oraz zieleñ parkow¹ oznaczon¹ na rysunku
planu symbolem UO.

Ustalenia zawarto w Rozdziale VII, §70.

§12. Wyznacza siê jednostkê z przeznaczeniem pod funk-
cjê us³ug kultury, pod budowê obiektu sakralnego, oznaczon¹
na rysunku planu symbolem UK.

Ustalenia zawarto w Rozdziale VIII, §71.

§13. Wyznacza siê jednostki z przeznaczeniem pod zieleñ
urz¹dzon¹, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP.

Ustalenia zawarto w Rozdziale IX, §72.

§14. 1. Wyznacza siê nastêpuj¹ce tereny komunikacji,
oznaczone na rysunku planu symbolem K, z dodaniem litery
oznaczaj¹cej szczegó³owe przeznaczenie, odpowiednio:

1) tereny tras komunikacyjnych (ulic) z okre�leniem klasy ulicy:

a) ulica g³ówna - KG,

b) ulica zbiorcza - KZ,

c) ulica lokalna - KL,

d) ulica dojazdowa - KD

e) ulica wewnêtrzna - KW,

f) tereny kolejowe - KK.

2. Ustalenia zawarto w Rozdziale X od §73 do §78.

§15. 1. W zakresie infrastruktury technicznej:

1) wyznacza siê jednostki pod lokalizacjê obiektów technicz-
nych energetyki, oznaczone na rysunku planu symbolem
T, z dodaniem litery oznaczaj¹cej szczegó³owe przeznacze-
nie, odpowiednio:

a) elektroenergetyki - TE,

b) gazownictwa - TG,

2) okre�la siê zasady zaopatrzenia i obs³ugi obszaru objêtego
planem systemami wodno-kanalizacyjnymi infrastruktury
technicznej,

3) okre�la siê zasady zaopatrzenia i obs³ugi obszaru objêtego
planem systemami energetycznymi infrastruktury tech-
nicznej w oparciu o �Za³o¿enia do planu zaopatrzenia
miasta Kalisza w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa
gazowe� i ustalenia przepisów szczególnych.

2. Ustalenia zawarto w Rozdziale XI od §79 do §88.

ROZDZIA£ III

Ustalenia warunków zagospodarowania i zabudowy
dla jednostek oznaczonych symbolami �MU� i �MN�

§16. 1. W jednostkach, oznaczonych na rysunku planu
symbolami MU i MN, pokazano lini¹ przerywan¹ sugerowane
podzia³y na dzia³ki budowlane oraz wewnêtrzne dojazdy.
Wewnêtrzne dojazdy maj¹ zapewniæ obs³ugê komunikacyjn¹
poszczególnych dzia³ek oraz s³u¿yæ lokalizacji sieci infrastruk-
tury technicznej.

Inne, ni¿ pokazano na rysunku planu podzia³y, nie bêd¹
wymaga³y zmiany niniejszej uchwa³y, pod warunkiem, ¿e
zostanie zapewniona pe³na obs³uga wszystkich dzia³ek w
zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. Ustalone w niniejszym rozdziale (od §17 do §64) mini-
malne szeroko�ci frontów dzia³ek mog¹ byæ zmniejszone ze
wzglêdu na zaistnia³e uwarunkowania.

3. W jednostkach, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami MU i MN ustala siê obowi¹zek pe³nego pokrycia potrzeb
parkingowych w granicach dzia³ki budowlanej, wynikaj¹cego
ze sposobu jej zagospodarowania.

4. W jednostkach oznaczonych symbolem MN utrzymu-
je siê dotychczasow¹, istniej¹c¹ dzia³alno�æ us³ugow¹ i
rzemie�lnicz¹ w obiektach wolnostoj¹cych i w lokalach
wbudowanych, b¹d� dopuszcza siê zmianê sposobu u¿ytko-
wania tych obiektów i lokali na dzia³alno�æ us³ugow¹ o
uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budow-
lanej.

5. W jednostkach, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami MN, MU, UO, TE, TG i UL ustala siê zakaz realizacji
ogrodzeñ wykonanych z prefabrykatów betonowych.

6. W przypadku zaopatrzenia w ciep³o z miejskiej scentra-
lizowanej sieci ciep³owniczej ustala siê mo¿liwo�æ prowadze-
nia odcinków tej sieci przez tereny dzia³ek prywatnych.

§17. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 1 MU, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹ wraz z us³ugami, ustala siê:

1) us³ugi w budynkach mieszkalnych b¹d� wolnostoj¹cych,
o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki bu-
dowlanej;

2) zakaz lokalizacji us³ug bez funkcji mieszkalnej;

3) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

4) dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe lub wielo-
spadowe, o nachyleniu po³aci 20° � 45°, dopuszcza siê
o�wietlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowy-
mi lub oknami po³aciowymi;

5) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,
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6) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

7) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 30.0 m;

8) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

9) zakaz realizacji obiektów us³ugowych o uci¹¿liwo�ci stwarza-
j¹cej szczególnie szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko;

10) zakaz wznoszenia budynków przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi w strefie ochronnej istniej¹cej linii elektroenergetycz-
nej 110 kV, o szeroko�ci 40,0 m, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu,

11) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 03 KL i 26KD.

§18. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 2 MU, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹ wraz z us³ugami, ustala siê:

1) us³ugi w budynkach mieszkalnych b¹d� wolnostoj¹cych,
o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki;

2) zakaz lokalizacji us³ug bez funkcji mieszkalnej;

3) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

4) dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe lub wielo-
spadowe, o nachyleniu po³aci 20° � 45°, dopuszcza siê
o�wietlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowy-
mi lub oknami po³aciowymi;

5) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

6) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie za-
budowy;

7) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 30,0 m;

8) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

9) zakaz realizacji obiektów us³ugowych o uci¹¿liwo�ci
stwarzaj¹cej szczególnie szkodliwe oddzia³ywanie na
�rodowisko;

10) zakaz wznoszenia budynków przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi w strefie ochronnej istniej¹cej linii elektroenergetycz-
nej 110 kV, o szeroko�ci 40,0 m, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu,

11) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

12) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 03 KL; zakaz wjazdów od ulicy 01KG.

§19. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 3 MU, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹ wraz z us³ugami, ustala siê:

1) us³ugi w budynkach mieszkalnych b¹d� wolnostoj¹cych,
o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki;

2) zakaz lokalizacji us³ug bez funkcji mieszkalnej;

3) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

4) dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe lub wielo-
spadowe, o nachyleniu po³aci 20° � 45°, dopuszcza siê
o�wietlenie poddasza lukarnami z daszkami dwuspadowy-
mi lub oknami po³aciowymi;

5) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

6) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

7) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 40,0 m;

8) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

9) zakaz realizacji obiektów us³ugowych o uci¹¿liwo�ci
stwarzaj¹cej szczególnie szkodliwe oddzia³ywanie na
�rodowisko;

10) zakaz wznoszenia budynków przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi w strefie ochronnej istniej¹cej linii elektroenergetycz-
nej 110 kV, o szeroko�ci 40,0 m, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu,

11) zakaz zabudowy, w strefie o szeroko�ci 12,0 m przebiegu
istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej    600 mm;

12) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 03 KL.

§20. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 4 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice lokalu;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 18,0 m;
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7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 03 KL, 06 KL i 09 KD; zakaz
wjazdów od ulicy 01KG.

§21. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 5 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice lokalu;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 17,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 03 KL i 25 KD; zakaz wjazdów od
ulicy 01KG.

§22. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 6 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice lokalu;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z

dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 18,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 03KL, 20KD i 22KD; zakaz wjaz-
dów od ulicy 01KG.

§23. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 7 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice lokalu;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 18,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 20KD, 21KD i 22KD; zakaz
wjazdów od ulicy 01KG.

§24. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 8 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

Poz. 1192



— 7172 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 84

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 18,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 08KD, 20KD i 21KD; zakaz
wjazdów od ulicy 01KG.

§25. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 9 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 18,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych
na rysunku planu symbolami 03 KL, 05 KL, 20 KD i 22
KD.

§26. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 10 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w
budynkach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej
poza granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 18,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 05KL, 20KD, 21KD i 22KD.

§27. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 11 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 18,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 05 KL, 08 KD, 20 KD i 21 KD.

§28. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 12 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug o uci¹¿-
liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budowla-
nej;
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2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 35,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 03 KL, 05 KL i 18 KD.

§29. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 13 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug o uci¹¿-
liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budowla-
nej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 18,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 04 KL, 05 KL, 18 KD i 22 KD.

§30. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 15 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug o uci¹¿li-
wo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i modernizacji istnie-
j¹cych budynków;

9) zakaz zabudowy, w pasie o szeroko�ci 12,0 m, przebiegu
istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej     600 mm;

10) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 04 KL i 18 KD.

§31. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 17 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug o uci¹¿li-
wo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimalna powierzchnia dzia³ki powsta³ej w wyniku po-
dzia³u nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;
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9) zakaz zabudowy, w pasie o szeroko�ci 12,0 m, przebiegu
istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej ∅ 800 mm.

10) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 04 KL i 17KD oraz dla istniej¹-
cych obiektów od ul. Rzymskiej.

§32. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 18 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice lokalu;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) utrzymanie istniej¹cych podzia³ów;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 15,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 09 KD; zakaz wjazdów od ulicy
01KG.

§33. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 19 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki wydzielonej na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 05 KL i 08 KD; zakaz wjazdów
od ulicy 01KG.

§34. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 20 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 04 KL, 05 KL i 19 KD.

§35. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 21 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
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dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 19 KD i KW.

§36. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 22 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki wydzielonej na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 04 KL, 19 KD i KW.

§37. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 23 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê.

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-

dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki wydzielonej na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) mo¿liwo�æ wydzielenia komunikacji wewnêtrznej;

10) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 04 KL i KW.

§38. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 24 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice lokalu;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) utrzymanie istniej¹cych podzia³ów;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkanio-
wej i gospodarczej w dobrym stanie technicznym;

9) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

10) zakaz zabudowy, w pasie o szeroko�ci 12 m, przebiegu
istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej ∅ 600 mm.

11) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 04 KL i KW.

§39. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 25 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:
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1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkanio-
wej i gospodarczej w dobrym stanie technicznym;

9) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

10) zakaz zabudowy, w pasie o szeroko�ci 12,0 m, przebiegu
istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej ∅ 600 mm;

11)obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych
na rysunku planu symbolami 04 KL i KW oraz ul.
Rzymskiej.

§40. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 26 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug o uci¹¿li-
wo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) utrzymanie istniej¹cych podzia³ów;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulicy Rzymskiej.

§41. Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 27 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne i obowi¹-
zuj¹ce linie zabudowy, z zastrze¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy nie dotycz¹ budynków gospodarczych i
gara¿y,

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 02 KZ, 13KD i od ulicy Rzym-
skiej.

§42. Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 28 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice lokalu;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne i obowi¹-
zuj¹ce linie zabudowy, z zastrze¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹ce
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linie zabudowy nie dotycz¹ budynków gospodarczych i
gara¿y;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 25,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 02 KZ, 13KD i 14 KD.

§43. Dla jednostki oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 29 MN przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice lokalu;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne i obowi¹-
zuj¹ce linie zabudowy, z zastrze¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy nie dotycz¹ budynków gospodarczych i
gara¿y,;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) mo¿liwo�æ wydzielenia komunikacji wewnêtrznej;

10) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostek od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 02 KZ i 13KD, 14 KD, 15 KD oraz KW.

§44. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 30 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice lokalu;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-

dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 18,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 05 KL, 16 KD i KW.

§45. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 31 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice lokalu;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne i obowi¹-
zuj¹ce linie zabudowy, z zastrze¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy nie dotycz¹ budynków gospodarczych i
gara¿y;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 18,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 02 KZ, 05 KL, 15KD i 16KD.

§46. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 32 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug o uci¹¿-
liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budowla-
nej;
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2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne i obowi¹-
zuj¹ce linie zabudowy, z zastrze¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy nie dotycz¹ budynków gospodarczych i
gara¿y;

6) mo¿liwo�æ poprzecznego podzia³u dzia³ek oraz mo¿liwo�æ
pod³u¿nego podzia³u dzia³ek dla dzia³ek o szeroko�ci fron-
tu wiêkszej od 30 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, poprzez jej
skablowanie;

10) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 02 KZ, 05 KL i 16 KD.

§47. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 33 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug o uci¹¿li-
wo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne i obowi¹-
zuj¹ce linie zabudowy, z zastrze¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy nie dotycz¹ budynków gospodarczych i
gara¿y;

6) mo¿liwo�æ poprzecznego podzia³u dzia³ki przy zachowaniu
istniej¹cej szeroko�ci frontu dzia³ki;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, poprzez jej
skablowanie;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 02 KZ i 16 KD; zakaz wjazdów
od ulicy 01 KG.

§48. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 34 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug o uci¹¿-
liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budowla-
nej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) mo¿liwo�æ poprzecznego podzia³u dzia³ki przy zachowaniu
istniej¹cej szeroko�ci frontu dzia³ki;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, poprzez jej
skablowanie;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 16 KD; zakaz wjazdów od ulicy
01 KG.

§49. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 35 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug o uci¹¿-
liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budowla-
nej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,
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5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki wydzielonej na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 05 KL i 16 KD; zakaz wjazdów
od ulicy 01 KG.

§50. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 36 MN, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach wolnostoj¹cych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej
poza granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) ochronê istniej¹cego drzewostanu i zakazuje siê wycinania
drzew pod realizacjê inwestycji z wyj¹tkiem zabiegów
pielêgnacyjnych;

5) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

6) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 06 KL i 23 KD; zakaz wjazdów
od ulicy 01 KG.

§51. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 37 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach wolnostoj¹cych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej
poza granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-

dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) ochronê istniej¹cego drzewostanu i zakazuje siê wycinania
drzew pod realizacjê inwestycji z wyj¹tkiem zabiegów
pielêgnacyjnych;

5) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

6) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

7) minimalna powierzchnia dzia³ki powsta³ej w wyniku po-
dzia³u nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1000 m2;

8) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

9) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

10) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 06 KL i 24 KD.

§52. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 38 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach wolnostoj¹cych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej
poza granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) ochronê istniej¹cego drzewostanu i zakazuje siê wycinania
drzew pod realizacjê inwestycji z wyj¹tkiem zabiegów
pielêgnacyjnych;

5) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

6) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

7) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki wydzielonej na 20,0 m;

8) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

9) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, poprzez jej
skablowanie;

10) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 06 KL.
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§53. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 39 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach wolnostoj¹cych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej
poza granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) ochronê istniej¹cego drzewostanu i zakazuje siê wycinania
drzew pod realizacjê inwestycji z wyj¹tkiem zabiegów
pielêgnacyjnych;

5) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

6) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

7) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki wydzielonej na 20,0 m;

8) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

9) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, poprzez jej
skablowanie;

10) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolem 06 KL i 23 KD; zakaz wjazdów od
ulicy 01 KG.

§54. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 40 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach wolnostoj¹cych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne i obowi¹-
zuj¹ce linie zabudowy, z zastrze¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy nie dotycz¹ budynków gospodarczych i
gara¿y,;

6) minimalna powierzchnia dzia³ki powsta³ej w wyniku po-
dzia³u nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2000 m2;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 02 KZ, 10 KD i 11 KD; zakaz
wjazdów od ulicy 01 KG.

§55. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 41 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach wolnostoj¹cych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimalna powierzchnia dzia³ki powsta³ej w wyniku po-
dzia³u nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2000 m2;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV, poprzez jej
skablowanie,

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 10 KD i 11 KD; zakaz wjazdów
od ulicy 01 KG.

§56. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 42 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach wolnostoj¹cych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;
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4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne i obowi¹-
zuj¹ce linie zabudowy, z zastrze¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy nie dotycz¹ budynków gospodarczych i
gara¿y;

6) mo¿liwo�æ poprzecznego podzia³u dzia³ek oraz mo¿liwo�æ
pod³u¿nego podzia³u dzia³ek dla dzia³ek o szeroko�ci fron-
tu wiêkszej od 30 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii energetycznej 15 kV, poprzez jej skablo-
wanie;

10) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 02 KZ, 10 KD, 11 KD i KW.

§57. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 43 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach wolnostoj¹cych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki wydzielonej na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 10 KD, 11 KD i 12 KD.

§58. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 44 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach wolnostoj¹cych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki wydzielonej na 35,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, poprzez jej
skablowanie;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 10 KD.

§59. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 45 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach wolnostoj¹cych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimalna powierzchnia dzia³ki powsta³ej w wyniku po-
dzia³u nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, poprzez jej
skablowanie;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 07 KD i 10 KD.

Poz. 1192



— 7182 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 84

§60. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 46 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki wydzielonej na 30,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, poprzez jej
skablowanie;

10)obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych
na rysunku planu symbolami 07 KL, 10 KD, 11 KD i 12
KD.

§61. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 47 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice lokalu;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne i obowi¹-
zuj¹ce linie zabudowy, z zastrze¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy nie dotycz¹ budynków gospodarczych i
gara¿y;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki wydzielonej na 30,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, poprzez jej
skablowanie;

10) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 02 KZ, 07 KL, 11 KD i 12 KD.

§62. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 48 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach mieszkalnych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ
9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿
�rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki wydzielonej na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, poprzez jej
skablowanie.

10) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 02 KZ, 07 KL i od ulicy Rzym-
skiej.

§63. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 49 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug o uci¹¿li-
wo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;
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3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 18,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie
czynnej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe
lub u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewa-
mi;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 04 KL, 05 KL, i 22 KD.

§64. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 50 MN, przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jed-
norodzinn¹, ustala siê:

1) dopuszczenie, jako funkcji uzupe³niaj¹cej, us³ug w budyn-
kach wolnostoj¹cych, o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza
granice dzia³ki budowlanej;

2) wysoko�æ budynków mieszkalnych i us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 9,0 m � liczona od poziomu gruntu do kaleni-
cy, wzd³u¿ �rodkowej osi rzutu;

3) dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o na-
chyleniu po³aci 30° � 45°, dopuszcza siê o�wietlenie pod-
dasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami
po³aciowymi;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji jednokondygnacyjnych budynków
gospodarczych i gara¿y jako obiektów wolnostoj¹cych, z
dopuszczeniem ich usytuowania w granicach dzia³ek lub
w odleg³o�ci min. 1,5 m od granicy dzia³ki,

5) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne i obowi¹-
zuj¹ce linie zabudowy, z zastrze¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy nie dotycz¹ budynków gospodarczych i
gara¿y;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki wydzielonej na 20,0 m;

7) zachowanie 70% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej i wykorzystanie jej na ogrody wypoczynkowe lub
u¿ytkowe, czê�ciowo obsadzone drzewami i krzewami;

8) mo¿liwo�æ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹-
cych budynków;

9) sukcesywn¹ likwidacjê, przebiegaj¹cej przez jednostkê,
napowietrznej linii energetycznej 15 kV, poprzez jej skablo-
wanie;

10) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 02 KZ, 11 KD, 12 KD i KW.

ROZDZIA£ IV

Warunki zagospodarowania i zabudowy dla jednostek
oznaczonych symbolem �GM�

§65. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 14 GM, przeznaczonej pod zabudowê us³ugow¹ i gospo-
darcz¹ z mo¿liwo�ci¹ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,
ustala siê:

1) funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, która mo¿e stanowiæ
wy³¹cznie uzupe³nienie funkcji us³ugowo-gospodarczej;

2) us³ugi w budynkach mieszkalnych b¹d� wolnostoj¹cych, o
uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budow-
lanej;

3) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m � liczona
od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿ �rodkowej osi
rzutu;

4) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

5) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 40% po-
wierzchni dzia³ki budowlanej;

6) w przypadku zaopatrzenia w ciep³o z miejskiej scentrali-
zowanej sieci ciep³owniczej ustala siê mo¿liwo�æ prowa-
dzenia odcinków tej sieci przez tereny dzia³ek prywat-
nych;

7) obowi¹zuj¹ przepisy szczególne dotycz¹ce lokalizacji obiek-
tów budowlanych w bezpo�rednim s¹siedztwie terenów
kolejowych;

8) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolami 17 KD i 18 KD.

§66. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 16 GM, przeznaczonej pod zabudowê us³ugow¹ i gospo-
darcz¹ z mo¿liwo�ci¹ zabudowy mieszkaniowej, ustala siê:

1) funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, która mo¿e stanowiæ
wy³¹cznie uzupe³nienie funkcji us³ugowo-gospodarczej;

2) us³ugi w budynkach mieszkalnych b¹d� wolnostoj¹cych, o
uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki budow-
lanej;

3) wysoko�æ budynków nie mo¿e przekraczaæ 9,0 m � liczona
od poziomu gruntu do kalenicy, wzd³u¿ �rodkowej osi
rzutu;

4) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

5) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 40% po-
wierzchni dzia³ki budowlanej;

6) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 30,0 m;

7) w przypadku zaopatrzenia w ciep³o z miejskiej scentrali-
zowanej sieci ciep³owniczej ustala siê mo¿liwo�æ prowa-
dzenia odcinków tej sieci przez tereny dzia³ek prywat-
nych;

8) obs³uga komunikacyjna jednostki od ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 17 KD.
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ROZDZIA£ V

Warunki zagospodarowania i zabudowy dla jednostki
oznaczonej symbolem �PG�

§67. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 64 PG, przeznaczonej na funkcjê dzia³alno�ci gospodar-
czej i sk³adów, ustala siê:

1) uci¹¿liwo�æ us³ug nie wykraczaj¹c¹ poza granice jednostki;

2) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

3) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 40% po-
wierzchni dzia³ki budowlanej;

4) zachowanie 30% powierzchni jednostki jako biologicznie
czynnej;

5) lokalizacjê zabudowy wy³¹cznie nietrwale zwi¹zanej z grun-
tem o wysoko�ci nie przekraczaj¹cej wysoko�ci 6,0 m �
liczonej od poziomu gruntu do najwy¿ej po³o¿onego punk-
tu dachu;

6) zakaz zabudowy w pasie o szerokoúci 12,0 m, przebiegu
istniej¹cych magistrali wodoci¹gowych ∅ 600 mm;

7) obowi¹zuj¹ przepisy szczególne dotycz¹ce lokalizacji obiek-
tów budowlanych w bezpo�rednim s¹siedztwie terenów
kolejowych.

ROZDZIA£ VI

Warunki zagospodarowania i zabudowy dla jednostek
oznaczonych symbolem �UL�

§68. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 52 UL, przeznaczonej na funkcje us³ugowe zaspokajaj¹ce
potrzeby spo³eczno�ci lokalnej, ustala siê:

1) uci¹¿liwo�æ us³ug nie wykraczaj¹c¹ poza granice jednostki;

2) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

3) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 40% po-
wierzchni dzia³ki budowlanej;

4) zachowanie 30% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej;

5) lokalizacjê dominanty architektonicznej;

6) pe³ne pokrycie potrzeb parkingowych wynikaj¹ce ze spo-
sobu zagospodarowania obszaru dzia³ki budowlanej;

7) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolami 03 KL i 25KD; zakaz wjazdów od
ulicy 01 KG.

§69. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 54 UL, przeznaczonej na funkcje us³ugowe zaspokajaj¹ce
potrzeby spo³eczno�ci lokalnej, ustala siê:

1) uci¹¿liwo�æ us³ug nie wykraczaj¹c¹ poza granice jednostki;

2) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

3) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 40% powierzchni
jednostki;

4) zachowanie 30% powierzchni jednostki jako biologicznie
czynnej;

5) lokalizacjê dominanty architektonicznej;

6) pe³ne pokrycie potrzeb parkingowych wynikaj¹ce ze spo-
sobu zagospodarowania obszaru jednostki;

7) obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki od ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolem 07 KL i ul. Rzymskiej.

ROZDZIA£ VII

Warunki zagospodarowania i zabudowy dla jednostki
oznaczonej symbolem �UO�

§70. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 51 UO, przeznaczonej pod funkcje us³ug o�wiaty oraz
zieleñ parkow¹, ustala siê:

1) zachowanie 30% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej;

2) ochronê istniej¹cego drzewostanu;

3) ochronê doliny rzeki - obowi¹zuje zakaz istotnych zmian w
zakresie ukszta³towania doliny;

4) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne i obowi¹-
zuj¹ce linie zabudowy, z zastrze¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹ce
linie zabudowy nie dotycz¹ budynków gospodarczych i
gara¿y;

5) zakaz wtórnych podzia³ów;

6) obowi¹zuje zakaz realizacji zabudowy w pasie zieleni par-
kowej;

7) lokalizacjê, przy wschodniej granicy terenu, przepompow-
ni �cieków, z zapewnieniem dojazdu do niej;

8) mo¿liwo�æ lokalizacji terenowych obiektów sportowych
dla potrzeb funkcji us³ug o�wiaty;

9) pe³ne pokrycie potrzeb parkingowych wynikaj¹ce z potrzeb
zagospodarowania obszaru jednostki;

10) zakaz zabudowy, w pasie o szeroko�ci 12,0 m, przebiegu
istniej¹cych magistral wodoci¹gowych ∅ 600 mm i ∅ 800
mm;

11) obs³ugê komunikacyjn¹ od ulicy oznaczonej na rysunku
planu symbolem 13 KD i od ulicy Rzymskiej.

ROZDZIA£ VIII

Warunki zagospodarowania i zabudowy dla jednostki
oznaczonej symbolem �UK�

§71. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 53 UK, przeznaczonej pod funkcje us³ug kultury � budowa
obiektu sakralnego, ustala siê:

1) zachowanie 30% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czyn-
nej;
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2) zakaz wtórnych podzia³ów;

3) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy;

4) lokalizacjê dominanty architektonicznej;

5) pe³ne pokrycie potrzeb parkingowych wynikaj¹ce z potrzeb
zagospodarowania jednostki;

6) zakaz wznoszenia budynków przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi w strefie ochronnej istniej¹cej linii elektroenergetycz-
nej 110 kV, o szeroko�ci 40,0 m, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu;

7) obs³ugê komunikacyjn¹ od ulicy oznaczonej na rysunku
planu symbolem 03 KL; zakaz wjazdu od ulicy 01KG.

ROZDZIA£ IX

Warunki zagospodarowania i zabudowy dla jednostek
oznaczonych symbolem �ZP�

§72. Dla jednostek, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 55 ZP, 56 ZP, 57 ZP, 58 ZP, 59 ZP, 60 ZP, 61 ZP, 62 ZP,
63 ZP, 64 ZP i 67 ZP, przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹,
ustala siê:

1. ze wzglêdu na ochron¹ przed powodzi¹ zakaz realizacji
zabudowy oraz ogrodzeñ na betonowych fundamentach
ograniczaj¹cych naturalny sp³yw wód;

2. zakaz zmian w zakresie kszta³towania dolin;

3. ochronê istniej¹cego drzewostanu;

4. lokalizacjê wzd³u¿ koryta Piwonki g³ównego miejskiego
kolektora sanitarnego �PIWONICE�;

5. wzd³u¿ naturalnych cieków wodnych, Piwonki i rowów,
wymagane jest pozostawienie wolnych pasów od zabudo-
wy wzd³u¿ brzegów o szeroko�ci minimum 8,0 m po obu
stronach cieków, niezbêdnych do wykonania zabiegów
eksploatacyjnych;

6. urz¹dzenie ci¹gu spacerowego i �cie¿ki rowerowej, wzd³u¿
koryta Piwonki, zgodnie z rysunkiem planu, z zapewnie-
niem bezkolizyjnego przekraczania ulicy 01 KG;

7. lokalizacjê kana³u sanitarnego wzd³u¿ koryta Piwonki dla
obszaru objêtego planem,

8. lokalizacjê separatorów na wylotach (do rzeki Piwonki)
kanalizacji deszczowej;

9. utrzymanie przebiegu istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej
∅ 600 mm;

10. w jednostkach 57 ZP, 59 ZP, 60 ZP i 61 ZP dopuszcza siê
wykonanie k³adek nad strug¹, w celu umo¿liwienia dostê-
pu do dzia³ek,

11. dla jednostek, oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 58 ZP i 59 ZP, przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹
ustala siê utrzymanie przebiegu magistrali wodoci¹go-
wej ∅ 600 mm;

12. dla jednostek, oznaczonych na rysunku planu symbolami
59 ZP, 60 ZP, 61 ZP i 62 ZP utrzymanie istniej¹cych przejaz-

dów w postaci mostków gospodarczych z prawem do
przebudowy, remontu i budowy nowych.

ROZDZIA£ X

Komunikacja

§73. Dla ulic, wystêpuj¹cych na obszarze objêtym pla-
nem, ustala siê:

1) projektowana ulica oznaczona na rysunku planu symbo-
lem 01 KG � klasa ulicy g³ówna (�G�), szeroko�æ w liniach
rozgraniczaj¹cych 25,0 m o przekroju jednojezdniowym
(szeroko�æ jezdni min. 7,0 m).

Dok³adne parametry drogi oraz rodzaj os³on akustycznych
nale¿y ustaliæ na podstawie badañ natê¿enia ruchu na
etapie opracowania projektu budowlanego, w uzgodnie-
niu z zarz¹dc¹ drogi;

2) istniej¹ca ulica Celtycka, przewidywana do przebudowy,
oznaczona na rysunku planu symbolem 02 KZ � klasa ulicy
zbiorcza (�Z�), szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 20,0
m, szeroko�æ jezdni min. 7,0 m;

3) projektowana ulica, oznaczona na rysunku planu symbo-
lem 03 KL � klasa ulicy lokalna (�L�) szeroko�æ w liniach
rozgraniczaj¹cych 20,0 m, szeroko�æ jezdni min. 7,0 m,

4) istniej¹ca ulica S³owiañska:

a) ulica, oznaczona na rysunku planu symbolem 04KL �
klasa ulicy lokalna �L� (na odcinku od ulicy Rzymskiej
do ulicy 05KL), jest przewidziana do przebudowy z
ustaleniem szeroko�ci 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹-
cych, szeroko�æ jezdni min 6,0 m;

b) ulica, oznaczona na rysunku planu symbolem 08KD �
klasa ulicy dojazdowa �D� (na odcinku od ulicy 05KL
do ulicy 01KG), o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 10,0 m, szeroko�æ jezdni min. 5,5 m.

5) projektowana ulica, oznaczona na rysunku planu symbo-
lem 05 KL � klasa ulicy lokalna (�L�), szeroko�æ w liniach
rozgraniczaj¹cych 12,0 m, szeroko�æ jezdni min. 6,0 m;

6) projektowane ulice, oznaczone ma rysunku planu symbola-
mi 06 KL i 07 KL - klasa ulic lokalna (�L�), szeroko�æ w liniach
rozgraniczaj¹cych 15,0 m, szeroko�æ jezdni min. 6,0 m,

7) projektowane ulice, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami 09 KD do 26 KD - klasa ulic dojazdowe (�D�), szero-
ko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10,0 m, szeroko�æ jezdni
min. 5,5 m;

8) istniej¹ce i projektowane ulice wewnêtrzne oznaczone na
rysunku planu symbolem KW, nie mog¹ mieæ szeroko�ci
w liniach rozgraniczaj¹cych mniejszej ni¿ 5,5 m.

§74. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce przebiegi wymienio-
nych w §73 ulic i ich linie rozgraniczaj¹ce pokazane na rysunku
planu.

1. Na ulicach, wymienionych w §73 ustala siê mo¿liwo�æ
lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, na warunkach
okre�lonych przez zarz¹dcê drogi z uwzglêdnieniem wy-
magañ przepisów szczególnych.
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2. W przypadku lokalizacji scentralizowanej sieci ciep³owni-
czej oraz innych sieci infrastruktury technicznej, obowi¹zu-
je zachowanie wzajemnych odleg³o�ci, okre�lonych w
przepisach szczególnych.

§76. Na ulicach, o których mowa w §73, dopuszcza siê
mo¿liwo�æ odstêpstwa od ustalonych w niniejszej uchwale
parametrów technicznych dróg, uzasadnionych szczegó³owy-
mi rozwi¹zaniami technicznymi, za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

§77. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem KK, obejmuj¹cej istniej¹ce tereny kolejowe, ustala siê:

1) mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów technicznych zwi¹zanych z
obs³ug¹ terenów kolejowych;

2) zakaz wszelkiej zabudowy bez zgody odpowiednich jedno-
stek organizacyjnych kolei;

3) utrzymanie przebiegaj¹cych przez teren nastêpuj¹cych sieci
infrastruktury technicznej, wraz z wymaganymi strefami,
okre�lonych w przepisach szczególnych:

a) napowietrznej linii energetycznej 110 kV;

b) napowietrznych i kablowych linii energetycznych �red-
niego i niskiego napiêcia oraz zwi¹zanych z nimi obiek-
tami;

c) magistrali wodoci¹gowych ∅ 600 mm oraz ∅ 800 mm.

§78. Wyznacza siê na rysunku planu przebieg �cie¿ek
rowerowych (wraz z ci¹giem spacerowym wzd³u¿ cieku wod-
nego Piwonka) na terenie zieleni urz¹dzonej oraz w ulicach
oznaczonych na rysunku planu symbolami 13 KD i 02 KZ, do
ulicy Rzymskiej.

ROZDZIA£ XI

Infrastruktura techniczna

XI.1. Jednostki wyznaczone pod lokalizacjê obiektów in-
frastruktury technicznej

§79. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 65 TG, z przeznaczeniem pod lokalizacjê stacji redukcyj-
no-pomiarowej gazu:

1) obs³ugê komunikacyjn¹ od ulicy oznaczonej na rysunku
planu symbolem 05KL,

2) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej
na rysunku planu.

§80. Dla jednostki, oznaczonej na rysunku planu symbolem
66 TE, z przeznaczeniem pod lokalizacjê projektowanego g³ów-
nego punktu zasilaj¹cego (GPZ) 110/15 kV �HUBY�, ustala siê:

1) ograniczenie szkodliwo�ci oddzia³ywania na �rodowisko
do granic jednostki;

2) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczo-
nych na rysunku planu;

3) obs³ugê komunikacyjn¹ od ulicy oznaczonej na rysunku
planu symbolem 03 KL;

4) pe³ne zapewnienie miejsc postojowych wynikaj¹ce z pro-
gramu obs³ugi w ramach jednostki.

XI.2. Zasady obs³ugi systemami infrastruktury technicznej

§81. W zakresie zaopatrzenia w wodê, ustala siê:

1) wyposa¿enie wszystkich jednostek wyznaczonych w planie
na cele zabudowy w sieæ wodoci¹gow¹, zasilan¹ z sieci
miejskiej;

2) zakaz realizacji indywidualnych ujêæ wody;

3) podstawowe �ród³a wody:

a) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa ∅ 600 mm, biegn¹ca
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b) istniej¹cy wodoci¹g ∅ 300 mm;

4) dostawê wody bezpo�rednio z sieci wodoci¹gowej roz-
dzielczej za po�rednictwem indywidualnych przy³¹czy na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê sieci;

5) lokalizacjê tras wodoci¹gów w liniach rozgraniczaj¹cych
ulic, poza pasami jezdni (nie licz¹c skrzy¿owañ), za zgod¹
i na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê drogi;

6) uwzglêdnienie przy budowie sieci wymagañ przeciwpo¿a-
rowych, szczególnie w zakresie lokalizacji hydrantów ze-
wnêtrznych;

7) zakaz wykorzystywania istniej¹cych lokalnych otworów
studziennych po okresie ich eksploatacji jako zbiorników
na odpady lub �cieki;

8) zakaz zabudowy w pasie o szeroko�ci 12 m przebiegu
istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej ∅ 800 mm, na tere-
nach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami
16 GM, 17 MN, 25 MN i 51 UO;

9) zakaz zabudowy w pasie o szeroko�ci 12 m przebiegu
istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej ∅ 600 mm, na tere-
nach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami
3 MU, 14GM, 15 MN, 23MN, 24 MN, 25 MN i 51 UO.

§82. W zakresie kanalizacji, dla której obowi¹zuje w mie-
�cie rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
ustala siê:

1) odprowadzanie �cieków sanitarnych do sukcesywnie reali-
zowanego g³ównego miejskiego kolektora sanitarnego
�PIWONICE� (w kierunku zachodnim) z przet³aczaniem ich
w przepompowni, zlokalizowanej na terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolem 51 UO, a nastêpnie kana³em
t³ocznym ulic¹ Rzymsk¹ do istniej¹cego kolektora w ulicy
Czêstochowskiej;

2) obligatoryjny nakaz pod³¹czenia istniej¹cych obiektów do
sieci kanalizacji sanitarnej po jej wykonaniu;

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych �cieków do wód
powierzchniowych i do gruntu;

4) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni �cieków,

5) w wypadku wytwarzania agresywnych �cieków technolo-
gicznych obowi¹zek ich neutralizacji w miejscu powstawa-
nia przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej lub
odbiornika;

6) docelowe odprowadzanie wód opadowych poprzez sp³yw
do projektowanego, zgodnie z �Planem ogólnym kanaliza-
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cji deszczowej miasta Kalisza�, systemu kanalizacji desz-
czowej w ulicach miejskich i wewnêtrznych;

7) sk³ad �cieków opadowych wprowadzanych do wód lub do
ziemi winien odpowiadaæ wymaganiom obowi¹zuj¹cych
przepisów szczególnych;

8) nakaz podczyszczania wód deszczowych z wylotów kana-
lizacyjnych w specjalnych osadnikach (separatorach) przed
ich wprowadzeniem do odbiornika, do wielko�ci okre�lo-
nych przez przepisy szczególne;

9) lokalizacjê sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w li-
niach rozgraniczaj¹cych ulic za zgod¹ i na warunkach
ustalonych przez zarz¹dcê drogi;

10) przebieg g³ównego miejskiego kolektora sanitarnego �PI-
WONICE� przez tereny jednostek oznaczonych na rysunku
planu symbolami od 59 ZP do 62 ZP oraz przez teren
jednostki 51 UO;

11) przebieg kolektora sanitarnego dla czê�ci pó³nocnej obsza-
ru przez tereny jednostek 63 ZP, od 55 ZP do 58 ZP, a
nastêpnie wzd³u¿ magistrali wodoci¹gowej ∅ 600 m przez
tereny 23MN, 24 MN, 25 MN, 51 UO, 14 GM i 64 PG w
korytarzu jej przebiegu.

12) lokalizacjê przepompowni �cieków sanitarnych na terenie
jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem 51 UO.

§83. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny, ustala siê:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i
grzewczych z projektowanych gazoci¹gów �redniego ci-
�nienia, na zasadach okre�lonych w przepisach szczegól-
nych w prawie energetycznym;

2) zasady lokalizacji gazoci¹gów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaæ sieci
gazowe, okre�lonymi w przepisach szczególnych;

3) lokalizacjê i budowê sieci przez w³a�ciwy zak³ad gazowni-
czy w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, poza pasami jezdni
(nie licz¹c skrzy¿owañ) za zgod¹ i na warunkach ustalo-
nych przez zarz¹dcê drogi.

§84. W zakresie ogrzewnictwa, ustala siê:

1) zaopatrzenie przysz³ych obiektów w energiê ciepln¹ ze
scentralizowanej miejskiej sieci cieplnej b¹d� z lokalnych
�róde³ ciep³a;

2) lokalne �ród³a ciep³a dopuszcza siê jedynie przy zastoso-
waniu ekologicznych no�ników energii, w tym gazu ziem-
nego przewodowego, energii elektrycznej, gazu p³ynnego,
oleju opa³owego, itp.;

3) lokalizacjê i budowê miejskiej sieci ciep³owniczej przez
w³a�ciwy zak³ad ciep³owniczy w liniach rozgraniczaj¹cych
ulic, poza pasami jezdni (nie licz¹c skrzy¿owañ), za zgod¹
i na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê drogi oraz na
terenach dzia³ek za zgod¹ ich w³a�cicieli;

4) zakaz realizacji nowych kot³owni na paliwa sta³e nieekolo-
giczne;

5) sukcesywne eliminowanie istniej¹cych, nieekologicznych
�róde³ ciep³a na paliwa sta³e i zakaz ich odtwarzania.

§85. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, usta-
la siê:

1) zasilanie odbiorców z istniej¹cego i projektowanego sys-
temu sieci elektroenergetycznych (�redniego i niskiego
napiêcia) po jego przebudowie i rozbudowie;

2) zasilanie docelowe obszaru objêtego planem z projekto-
wanej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV GPZ
�HUBY� zlokalizowanej na terenie jednostki oznaczonej na
rysunku planu symbolem 66 TE za po�rednictwem sieci
kablowej �redniego napiêcia i stacji transformatorowych
15/0,4 kV, których lokalizacjê pokazano na rysunku planu,
a nastêpnie sieci¹ kablow¹ niskiego napiêcia. Lokalizacje
wy¿ej wymienionych stacji transformatorowych nale¿y
traktowaæ jako preferowane, jednak z uwagi na mog¹ce
nast¹piæ zmiany w zapotrzebowaniu na energiê elektryczn¹,
inne lokalizacje maj¹ce uzasadnienie techniczne i ekono-
miczne, o powierzchni terenu co najmniej 5 x 5 m, zapew-
niaj¹ce bezpo�redni dostêp od ulic, nie bêd¹ wymaga³y
zmiany niniejszej uchwa³y;

3) do czasu budowy GPZ �HUBY� nale¿y realizowaæ zasilanie
obszaru z istniej¹cej sieci (stacje s³upowe i napowietrzne
sieci �redniego i niskiego napiêcia) oraz poprzez:

a) budowê linii kablowej �redniego napiêcia wyprowa-
dzonej z GPZ �PIWONICE�,

b) budowê linii kablowej �redniego napiêcia jako odga³ê-
zienia z Osiedla �PRASTARE-ANTYCZNA�,

wprowadzanych sukcesywnie do budowanych stacji trans-
formatorowych, o których mowa w pkt 2.

4) likwidacjê, w miarê rozwoju budownictwa i budowy ulic,
istniej¹cych sieci napowietrznych �redniego i niskiego
napiêcia oraz s³upowych stacji transformatorowych;

5) lokalizacjê i budowê przez w³a�ciwy zak³ad energetyczny
projektowanych kablowych linii i obiektów elektroenerge-
tycznych �redniego i niskiego napiêcia w liniach rozgrani-
czaj¹cych ulic, poza pasami jezdni (nie licz¹c skrzy¿owañ),
za zgod¹ i na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê drogi;

6) mo¿liwo�æ lokalizowania sieci wymienionych w pkt 5 poza
liniami rozgraniczaj¹cymi ulic, wy³¹cznie dla pod³¹czeñ do
stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielczej zasilaj¹-
cej poszczególne obiekty;

7) zakaz zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów przezna-
czonych na sta³y pobyt ludzi w wyznaczonej strefie ogra-
niczonego u¿ytkowania o szeroko�ci 40 m (po 20 m w obie
strony od osi), istniej¹cej napowietrznej linii elektroener-
getycznej 110 kV przebiegaj¹cej przez tereny jednostek
oznaczonych na rysunku planu.

§86. W zakresie telekomunikacji, ustala siê:

1) zaopatrzenie w ³¹cza telefoniczne z projektowanej sieci
kablowej lokalizowanej w liniach rozgraniczaj¹cych ulic
poza pasami jezdni, za zgod¹ i na warunkach ustalonych
przez zarz¹dcê drogi;

2) obs³ugê abonentów za po�rednictwem indywidualnych
pod³¹czeñ na warunkach okre�lonych przez operatora
sieci;
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3) istniej¹c¹ sieæ telefoniczn¹ w miejscach kolizji z projekto-
wanym uk³adem komunikacyjnym oraz infrastruktury tech-
nicznej, nale¿y przebudowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w
tym zakresie przepisami.

§87. W zakresie o�wietlenia zewnêtrznego, ustala siê:

1) realizacjê o�wietlenia zewnêtrznego z miejskiej sieci o�wie-
tlenia ulic;

2) lokalizacjê sieci zasilaj¹cej o�wietlenie ulic w liniach roz-
graniczaj¹cych ulic poza pasami jezdni (nie licz¹c skrzy¿o-
wañ), za zgod¹ i na warunkach ustalonych przez zarz¹dcê
drogi;

3) dopuszcza siê lokalizacjê sieci o�wietlenia zewnêtrznego
poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic.

§88. W zakresie gospodarki odpadami, ustala siê:

1) obowi¹zek selektywnej zbiórki odpadów sta³ych indywidu-
alnie w miejscach wyznaczonych w obrêbie ka¿dej nieru-
chomo�ci, wywóz odpadów w systemie zorganizowanym
przez miasto b¹d� inne jednostki do tego uprawnione;

2) w przypadku wytwarzania odpadów z grupy niebezpiecz-
nych, obowi¹zek czasowego sk³adowania na terenie w³a-
snej nieruchomo�ci oraz utylizacjê ich w zak³adach prze-
twórstwa lub sk³adowania w miejscach wyznaczonych do
sk³adowania tego typu odpadów.

ROZDZIA£ XII

Ustalenia koñcowe

§89. Na terenach jednostek po³o¿onych wzd³u¿ cieków
wodnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 55 ZP
do 62 ZP, 64ZP i 67ZP oraz 2MU, 3 MU, 9 MN, 12 MN, 13 MN,
14 GM, 15 MN, 18 MN, 19 MN, 20 MN, 21 MN, 23 MN, 24 MN,
25 MN, 26 MN, 29 MN, 30 MN, 35 MN, 36 MN i 37 MN, 51
UO oraz 64PG przed przyst¹pieniem do wszelkich prac ziem-
nych zwi¹zanych z zagospodarowaniem tego terenu, obowi¹-
zuje uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.
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§90. Ochrona przeciwpo¿arowa terenów i zlokalizowa-
nych na nich obiektów wg obowi¹zuj¹cych przepisów szcze-
gólnych.

§91. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

MU, MN i GM zalicza siê do terenów �pod zabudowê miesz-
kaniow¹� a teren, oznaczony na rysunku planu symbolem UO
zalicza siê do terenów �pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y� w rozumieniu
przepisów szczególnych w prawie ochrony �rodowiska.

§92. 1. W zwi¹zku ze wzrostem warto�ci nieruchomo�ci,
w wyniku uchwalenia planu ustanawia siê op³atê z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

2. Warto�æ stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu op³a-
ty zwi¹zanej z tym wzrostem warto�ci nieruchomo�ci, okre�la
siê nastêpuj¹co:

1) dla terenów jednostek oznaczonych symbolami MN - 10%;

2) dla terenów jednostek oznaczonych symbolami PG - 10%;

3) dla terenów jednostek oznaczonych symbolami MU, GM
i UL - 20%;

4) dla terenów jednostek oznaczonych symbolami ZP, UK i
UO - 0%

5) dla terenów jednostek pod komunikacjê, urz¹dzenia tech-
niczne, oznaczone symbolem K, TE i TG oraz korytarze
przebiegu  sieci infrastruktury technicznej - 0%

3. Nie ustala siê op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci
dla dzia³ek, których przeznaczenie nie ulega zmianie w wyniku
ustaleñ niniejszego planu.

§93. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezy-
dentowi Miasta Kalisza.

§94. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Kalisza

(-) Adela Przyby³
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